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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 المقدمة

 
األمـــني  الـــروحاحلمـــد هللا الـــذي أنـــزل الكتـــاب املبـــارك علـــى نبيـــه األعظـــم، الـــذي تلقـــاه مـــن 

 . وصلى اهللا على هذا النيب الكرمي وعلى آله ومجيع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 
 : عـــــدوب

فالقرآن الكرمي جعله اهللا خامت شرائعه إىل النـاس أمجعـني، وجعـل نبيـه حممـداً صـلى اهللا عليـه 
ِإنَّــا وجعــل هــذا القــرآن حمفوظــاً ال متتــد إليــه يــد العــابثني، فقــال عــز وجــل . وســلم خــامت النبيــني

اختصـه حبفظـه سـبحانه وتعـاىل مـن بـني ، وقد )٩:احلجر( َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 
وحفـظ غـريه يف السـطور ممـا جعـل للتحريـف والتبـديل . سائر الكتب املنزلـة يف الصـدور والسـطور

 . والتغيري مدخًال عليها
واختــار اهللا عــز وجــل واصــطفى مــن أمــة نبينــا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم مــن حفــظ هــذا 

ظــوه بعــد أن تلقــوه مــن رســول اهللا صــلى اهللا الكتــاب العظــيم وذب عنــه كيــد الكائــدين، فقــد حف
عليــه وســلم، ومــا تــزال األجيــال تتوارثــه خلفــاً عــن ســلف، إىل أن وصــل إلينــا نــدياً غضــاً ســليماً 

فحفظــــوه تــــالوة وأداء، حبركاتــــه ومــــدوده ومهزاتــــه وســــكونه وإدغامــــه . ســــاملاً مــــن حتريــــف احملــــرفني
نوعــة اختالفــاً، فزادتــه جــالًال ومجــاًال وبــاء وإظهــاره وإخفائــه وإماالتــه وفتحــه وبعــض كالماتــه املت

 . وبياناً، ويطلق على هذه املصطلحات علم القراءات
وإن من فضل اهللا علي وكرمي منه وإنعامه أن جعلين ممن حفظ القرآن بقراءته العشر املتواترة 

فـراداً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشرح صدري لتأليف بعض الكتـب القراءاتيـة مجعـاً وإ
صــري وابــن القــراءات الــثالث، وقــراءة حفــص وشــعبة وقــالون وورش وابــن كثــري ودوري الب: وهــي

؛ وهــا أنــا ذا أتــوج كتــيب  وخلــف العاشــر محــزة وأيب جعفــر ويعقــوبعــامر والسوســي والكســائي 
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حيـث اسـتوحيت كثـرياً " القـراءات السـبع أصول وكلمات قطر من غيث النفع يف"بتأليف كتاب 
 . عظيم هو كتاب غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقسي رمحه اهللامنه من سفر 

وقد جعلت هذا الكتاب على منـط مـا سـبقه مـن كتـيب األخـرى حيـث ذكـرت أصـول القـراء 
وذكـــرت الكلمـــة القرآنيـــة علـــى روايـــة حفـــص مث بيـــان . أوًال مث فـــرش احلـــروف وأصـــوهلا معـــاً آخـــراً 

 . قراءتا لباقي القراء
سبحانه وتعاىل القريب اليب غافر الـذنب وقابـل التـوب أن يغفـر يل زاليت هذا وأسأل اهللا 

وأن جيــزَي عنــا خــرياً مــن بــذل معــي جهــداً وأعــانين علــى . ويقبــل تــوبيت وأن يهــديين ســواء الســبيل
إخراج هذا الكتاب السيما ابنتنا كوثر بنت حممد احلسيين الشريف بلغها اهللا مقاصدها وأمانيها 

 . رة وأسكنها الفردوس األعلىيف الدنيا واآلخ
 

آله وصل ريب على نبينا حممد إمام املتقني وعلى . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
 . من اهتدى بديه واقتفى أثره إىل يوم الدينوأصحابه أمجعني و 
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 د الشيخ محمد نبهان مصري سن
 للقراءات السبع من طريق الشاطبية

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
 : احلمــد هللا والصــالة والســالم علــى ســيدنا رســول اهللا وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اتبــع هــداه، وبعــد

فــإين أنــا املفتقــر إىل رمحــة اهللا عــز وجــل خــادم القــرآن الكــرمي حممــد نبهــان بــن حســني مصــري احلمــوي 
لداً، املكِّي إقامة، قد قرأت القرآن كامالً غيباً بقراءاته السبع مبضمون الشاطبية على شيخنا أيب عبد مو 

اهللا ســعيد بــن عبــد اهللا احملمــد، وهــو تلقــاه عــن شــيخه الشــيخ نــوري بــن أســعد الشــحنة وهــو تلقــاه عــن 
) ح(خ أمحـد احللـواين الشيخ أمحد البابويل وهـو تلقـاه عـن الشـيخ حممـود الكيـزاوي وهـو تلقـاه عـن الشـي

وقد أجازين با الشيخ عبد الغفار الدرويب بسنده عن الشيخ عبـد العزيـز عيـون السـود وهـو عـن الشـيخ 
 كما أجازين بذلك الشيخ بكري الطرابيشي عـن الشـيخ حممـد سـليم احللـواين) ح( حممد سليم احللواين

أمحــد بــن حممــد  كــة املكرمــة الســيدوهــو عــن الشــيخ أمحــد احللــواين وهــو تلقــاه عــن شــيخه شــيخ القــراء مب
وهــو عــن الشــيخ إبــراهيم العبيــدي وهــو عــن الشــيخ عبــد الــرمحن األجهــوري وهــو علــى الشــيخ  املرزوقــي

وقـرأ األجهـوري علـى الشـيخ أمحـد بـن ) ح(عبدو السجاعي وهو على الشـيخ أمحـد بـن رحيـب البقـري 
ين عبـد الـرمحن بـن العالمـة شـحاذة رحيب الَبقري وهو على الشيخ حممد بن قاسم الَبقري وهو عن الـز 

اليمين وهو عن والده العالمة شحاذة اليمين وهو عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن 
شـيخ اإلسـالم زكريـا األنصـاري وهـو عـن كـل مــن الشـيخ رضـوان العقـيب والشـيخ طـاهر النـويري والشــيخ 

حممـد ابـن اجلـزري وهـو عـن الشـيخ أيب حممـد  أمحد القلقيلي وهم عن خامتة احملققني الشمس حممـد بـن
عبد الرمحن البغدادي الواسطي وهو عن الشيخ حممد بن أمحد الصائغ وهو عن الشيخ علي بن شجاع 
املعــروف بالكمــال الضــرير صــهر الشــاطيب وهــو عــن اإلمــام القاســم بــن فــريُّه الشــاطيب وهــو عــن الشــيخ 

وهـو عـن اإلمـام أيب عمـرو الـداين بأسـانيده  جناح حممد بن هذيل وهو عن الشيخ أيب داود سليمان بن
 .إىل القراء السبعة رمحهم اهللا أمجعني
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 مصطــــلح الكتـــــــاب
 

ومن مل يذكر يف البيان . ذكرت الكلمة القرآنية على رواية حفص مث بيان قراءتا لباقي القراء -١
 . من القراء فهو موافق حلفص

الكلمات حبسب رسم املصحف، وأما باقي الكلمـات  بعضكتبت هاء التأنيث واهلمزة يف  -٢
 .فبحسب كتابتها اإلمالئية بالنسبة لقراءة حفص

 .أصول القراء يف قراءتم يف الكلمات تذكر أحياناً من باب التنبيه والتذكري ويرتك التذكري با أكثر -٣
 . أصول القراءأحياناً ال يستقصي البيان مجيع القراءات الواردة يف الكلمة إذا كانت من باب  -٤
 : استخدم الكتاب بعض الرموز الدالة على القراء وهي موضحة يف اجلدول التايل -٥

 

0B1 الرمزBالمقصود به 
 نافع  املدين 
 ابن كثري  املكي 

 نافع وابن كثري  احلرميان 
 أبو عمرو  البصري

 نافع وابن كثري وأبو عمرو  الثالثة  –مسا 
 ابن كثري وأبو عمرو  الصاحبان 
 ابن عامر  الشامي 
 ابن كثري وابن عامر  االبنان 

 محزة والكسائي الشيخان  -األخوان
 عاصم ومحزة والكسائي  الكوفيون 
 أبو عمرو والكسائي  النحويان 
 دوري أبو عمرو  الدوري 
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 مبادئ علم القراءات
 

 
كلمـات القـران واختالفهـا منسـوبة   هـو كيفيـة أداء: عرف ابن اجلزري علم القراءات بقوله: تعريفه

 . إىل ناقلها
 . كلمات القرآن الكرمي أداء ونطقاً : موضوعه

 . صيانة اللفظ القرآين من اخلطأ والتغيري والتحريف، والتمييز بني قراءة القراء: ثمرته
لتعلقهـا بكتـاب اهللا  هو علم من علوم القـرآن، وهـي أشـرف العلـوم الشـرعية وأعالهـا سـناً : فضله

 . عظيمال
 . أئمة القراءة، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سالم: واضعه
 . علم القراءات: اسمه

 . من النقول املتواترة عن علماء القراءات املوصولة إىل رسول اهللا : استمداده
 . الوجوب الكفائي تعلماً وتعليماً : حكم الشارع فيه

 . هي قواعدها الكلية لكل قارئ: مسائله
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 ــــةمهمــــائل فوائد ومســـ

 

 
 

إن هـذا القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف فـاقرءوا مـا ( تواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله  -١
واختلفوا يف املراد بذه األحـرف السـبعة، وأقـرب مـا قيـل عـن األحـرف الـيت نـزل بـا ) تيسر منه

كقــريش ومتـــيم وثقيـــف وهـــذيل : لعربيـــة الرئيســـيةالقــرآن هـــي اللغـــات أو هـــي هلجــات القبائـــل ا
 . وهوزان وكنانة واليمن، وقيل غري ذلك

التواتر شرط يف صحة القراءة وال تثبت بالسند الصحيح غري املتواتر ولو وافقـت رسـم املصـاحف  -٢
القــراءة الصــحيحة مــا صــح ســندها إىل النــيب صــلى اهللا : قــال أبــو حممــد املكــي. العثمانيــة والعربيــة

. سـلم وسـاغ وجههـا يف العربيـة ووافقـت خــط املصـحف وتبعـه علـى ذلـك بعـض املتــأخرينعليـه و 
وال يقدح يف ثبوت التواتر . وهذا قول حمدث ال يعول عليه ويؤدي إىل تسوية غري القرآن بالقرآن

اخــتالف القــراءة، فقــد تتــواتر القــراءة عنــد قــوم دون قــوم فكــل مــن القــراء إمنــا مل يقــرأ بقــراءة غــريه 
مل تبلغـه علـى وجـه التـواتر ولـذا مل يعـب أحـد مـنهم علـى غـريه قراءتـه لثبـوت شـرط صـحتها أل�ـا 

 . عنده وإن كان هو مل يقرأ با لفقد الشرط عنده
شــرط املقــرئ أن يكــون مســلماً عــاقًال بالغــاً ثقــة مأمونــاً ضــابطاً خاليــاً مــن الفســق ومســقطات  -٣

 . املروءة
. ة هللا وال يطلـب بـذلك غرضـاً مـن أغـراض الـدنياوجيب على كل من قرأ أو أقرأ أن خيلص النيـ -٤

وجيلــس غــري . وينبغــي لــه حتســني هيئتــه وليحــذر مــن املالبــس املنهــي عنهــا وممــا ال يليــق بأمثالــه
متكــئ مســتقبل القبلــة متطهــراً، وميــس مــن الطيــب مــا يقــدر عليــه، وال يعبــث بلحيتــه، وحيفــظ 

 . بصره، وليكن خاشعاً متدبراً يف معاين القرآن
ظهــر قلــب ليستحضــر بــه اخــتالف  عــنلكــل مــن أراد أن يقــرأ مبضــمن كتــاب أن حيفظــه البــد  -٥

 .كثريالالقراء أصًال وفرشاً، ومييز قراءة كل قارئ بانفراده وإال يقع له من التخليط والفساد 
علم العربية، وعلـم التجويـد، وعلـم الرسـم، : العلوم السبعة اليت هي وسائل لعلم القراءات هي -٦

ويــتعلم مــن . البتــداء، وعلــم الفواصــل، وعلــم األســانيد، وعلــم االبتــداء واخلــتموعلــم الوقــف وا
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الفقه ما يصلح به أمر دينه وما حيتاج إليه يف معامالته، ويتعلم من النحو والصرف مجلة كافية 
 .يستعني با على توجيه القراءات ويتعلم من التفسري والغريب ما يستعني به على فهم القرآن

ـــاً للتخفيـــف حيـــث مل يكـــن يف الصـــ -٧ در األول هـــذا اجلمـــع، مث اســـتحدث يف زمـــن الـــداين طلب
اجلمــع : األول: وللشــيوخ يف كيفيـة هــذا اجلمـع مــذاهب. القـراءة بــاإلفراد حتتـاج إىل زمــن طويـل

وهو أن يقف القارئ عند كل خالف أصويل أو فرشي حبيث يستوفيه لكل القراء مث : باحلرف
أن يبدأ : اجلمع بالوقف: والثاين. ويستوفيه لكل القراء وهكذا ينتقل بقراءته إىل اخلالف الثاين

بأحد الرواة عموماً أو قالون حيث تعارف القراء على ذلـك فيقـرأ املقطـع القـرآين إىل أن يصـل 
إىل مكــان يصــح الوقــف عنــده، مث يعطــف عليــه مــن خالفــه ممــن هــو أقــرب إىل آخــر اآليــة، مث 

وهــو  : مجــع املهــرة: والثالــث. آخــر لقــالون مــرة أخــرى األقــرب فــاألقرب فــإذا انتهــى بــدأ مبقطــع
 . كالطريقة الثانية إال أنه يدخل يف املقطع الثاين مبا انتهى به من املقطع األول لقارئ أو لراوي

البد لكل من أراد القراءة أن يعرف اخلالف الواجب من اخلالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما  -٨
أن يعــرف الفــرق بــني القــراءات والروايــات والطــرق، والفــرق  وال بــد أيضــاً . تعـذرت عليــه القــراءة

بينهمـا أن كـل مــا ينسـب إلمــام مـن األئمـة فهــو قـراءة ومــا ينسـب لآلخـذين عنــه ولـو بواســطة 
فهي رواية ومـا ينسـب ملـن أخـذ عـن الـرواة وإن سـفل فهـو طريـق ؛ وهـو اخلـالف الواجـب فـال 

ُخيـادعون، : (ان نقصـاً يف روايتـه، مثـلبد أن يـأيت القـارئ جبميـع ذلـك ولـو أخـل بشـيء منـه كـ
بون، َيكــِذبون( و) َخيــدعون وأمــا اخلــالف اجلــائز فهــو خــالف األوجــه الــيت علــى ســبيل ). ُيكــذِّ

قصــر : التخيــري واإلباحــة فبــأي وجــه أتــى القــارئ أجــزأ، وال يكــون ذلــك نقصــاً يف روايتــه، مثــل
 .السكون والروم واإلمشام: وتوسط وطول العارض، ومثل

 : وطرق الشاطبية هي. رئ راويني، ولكل راو طريق واحدلكل قا -٩
 . رواية قالون من طريق أيب نشيط حممد بن هارون -
 . راوية ورش من طريق أيب يعقوب يوسف األزرق -
 .رواية البزي من طريق أيب ربيعة حممد بن إسحاق -
 . رواية قنبل من طريق أيب بكر أمحد بن جماهد -
 .اء عبد الرمحن بن عبدوسرواية الدوري من طريق  أيب الزعر  -
 .رواية السوسي من طريق أيب عمران موسى بن جرير -
 .رواية هشام من طريق أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين -
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 .رواية ابن ذكوان من طريق أيب عبد اهللا هارون بن موسى األخفش -
 .رواية شعبة من طريق أيب زكريا حيىي بن آدم الصلحي -
 .عبيد بن الصباح النهشليرواية حفص من طريق أيب حممد  -
رواية خلف من طريق أيب احلسن أمحد بن عثمان بن بويان عـن أيب احلسـن إدريـس  -

 . بن عبد الكرمي احلداد عنه
 .رواية خالد من طريق أيب بكر حممد بن شاذان اجلوهري -
 .رواية الليث من طريق أيب عبد اهللا حممد بن حيىي البغدادي -
 .ل جعفر بن حممد النصييبرواية الدوري من طريق أيب الفض -

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٠- 

 تراجم القراء السبعة ورواتهم
 

 


وهــو مــوىل . هــو نــافع بــن عبــد الــرمحن بــن أيب نعــيم أبــو رومي، ويقــال أبــو نعــيم ويقــال أبــو احلســن
. واألعـالم ثقـة صـاحلأحـد القـراء السـبعة . جعونة بن شعوب الليثي حليف محزة بن عبد املطلب املدين

وكان رمحه اهللا . أصله من أصبهان وكان أسوداً حالكاً صبيح الوجه حسن اخللق فيه دعابة زاهداً جواداً 
أخذ القراءة عرضاً عن مجاعـة مـن تـابعي أهـل . عاملاً بوجوه القراءات متتبعاً آلثار األئمة املاضيني ببلده

وأقـرأ النــاس دهـراً طـويًال وانتهـت إليــه . مـن التـابعنيقـرأت علـى ســبعني : وكـان يقـول عــن نفسـه. املدينـة
وأخذ القراءة عنه عرضاً ومساعاً خلق كثري مـن أشـهرهم راويـاه . رياسة القراءة باملدينة وصار الناس إليها

صـلى بالنـاس يف مسـجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . قالون وورش واإلمام مالـك بـن أنـس وغـريهم كثـري
 . سنة تسع وستني ومائة للهجرةوسلم ستني سنة، وتويف 



هو اإلمام عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي موىل بين زهرة، قارئ املدينة وحنويهـا، يقـال 
. اخــتص بقــراءة اإلمــام نــافع الــذي مســاه قــالون، جلــودة قراءتــه. ولــد ســنة عشــرين ومائــة. إنــه ربيــب نــافع

ما ال أحصيه كثرة، إال أين جالسته بعد الفراغ عشرين سنة، مث : لكم قرأت على نافع ؟ قا: سئل يوماً 
وكان من كرامة اهللا عليه أنه كان أصماً شديد الصمم ال يسمع إال . صار نافع يرسل إليه من يقرأ عليه

 .تويف سنة عشرين ومائتني للهجرة. القرآن


ـــ وهـــو شـــيخ القـــراء . ه نـــافع ورشـــاً لبياضـــههـــو عثمـــان بـــن ســـعيد بـــن عبـــد اهللا أبـــو ســـعيد املصـــري، لقب
ورحــل إىل نــافع فعــرض عليــه . هـــ١١٠واحملققــني انتهــت إليــه رئاســة اإلقــراء مبصــر يف زمانــه، ولــد مبصــر ســنة 

وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصرياً ذا كدنة هو إىل السمن أقـرب . هـ١٥٥القرآن عدة ختمات وذلك سنة 
قراءة حسن الصوت إذا قرأ وميد ويشدد ويبني اإلعراب وال ميله سامعه كان ثقة حجة يف ال. منه إىل النحافة

 .هـ١٩٧وتويف مبصر سنة . وإليه انتهت رئاسة القراءة يف مصر يف زمانه
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هو أبو معبد عبد اهللا بن كثري بـن عمـرو بـن عبـد اهللا بـن زاذان، ولـد يف مكـة سـنة مخـس وأربعـني 
وكــان . وكـان إمـام أهـل مكـة يف القـراءة. ريفة علـى صـاحبها أفضـل الصــالة والسـالمللهجـرة النبويـة الشـ

فصيحاً بليغاً مفوهاً، طويالً جسيماً أمسر، أشهل العينني، أبيض اللحية، خيضب باحلناء، عليه السكينة 
راءة وأخـذ القـ. عبد اهللا بن الزبري، وأبا أيوب األنصـاري، وأنـس بـن مالـك: أدرك من الصحابة. والوقار

تـويف سـنة عشـرين . أبو عمرو بن العالء، وإمساعيل بـن عبـد اهللا القسـط، وشـبل بـن عبـاد وغـريهم: عنه
 . ومائة



قارئ مكة، وهو حمقق . هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة
إمساعيـل القسـط، وشـبل بـن : القـراءة عـنأخـذ . ولد سنة سبعني ومائـة. ضابط، ومؤذن املسجد احلرام

 . وتويف سنة مخسني ومائتني للهجرة الشريفة. عباد، وغريمها عن عبد اهللا بن كثري قارئ مكة


ولـد سـنة مخـس . بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن خالـد بـن سـعيد بـن جرجـة "حممـد" هو أبو عمـرو
يليهــا إال رجــل مــن أهــل الفضــل واخلــري والصــالح  ويل الشــرطة يف مكــة ؛ فقــد كــان ال. وتســعني ومائــة

أيب احلسن القـواس، : أخذ القراءة عن. ليكون ملا يأتيه من احلدود واألحكام على صواب، وكان حمبوباً 
 .وتويف سنة إحدى وتسعني ومائتني. وانتهى إليه اإلقراء يف مكة. وعن البزي

 
 

 


ولـد سـنة مثـان وسـتني، وأخـذ القـراءة . ء بن عمار املازين املقرئ النحوي البصـريهو أبو عمرو بن العال
وكــذلك عــرض . عــن أهــل احلجــاز وأهــل البصــرة فعــرض مبكــة علــى جماهــد البــن كثــري وغــريه مــن أعــالم القــراء

حـدث عـن أنـس بـن مالـك وعطـاء . القراءة يف املدينة على أيب جعفـر وغـريه، ويف البصـرة علـى احلسـن وغـريه
وقــرأ عليــه حيــىي بــن املبــارك اليزيــدي الــذي تلقــى عنــه القــراءة أبــو عمــر حفــص الــدوري . ن أيب ربــاح وغريمهــابــ

قرأ من كل قراءة بأحسنها، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العـرب والشـعر قـال عنـه . السوسي وصاحل
إمنــا حنــن فــيمن مضــى كبقــل يف : يوقــال أبــو عمــرو البصــر . كــان أبــو عمــرو مــن أهــل الســنة: إبــراهيم احلــريب

 . تويف رمحه اهللا تعاىل سنة أربع ومخسني ومائة. أصول خنل طوال
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هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان األزدي البغدادي النحوي الضرير، نزيـل 
كسـائي وحيـىي اليزيــدي قــرأ علـى إمساعيـل بـن جعفـر وال. سـامراء، مقـرئ اإلسـالم وشـيخ العـراق يف وقتـه

وطــال عمــره وقصــد مــن . إنــه أول مــن مجــع القــراءات وألفهــا: الــذي أخــذ قراءتــه عــن أيب عمــرو، ويقــال
اآلفاق وازدحم عليه احلذاق لعلو سنده وسعة علمه، حدث عنه ابن ماجة يف سننه وأبو زرعة الـرازي، 

 .هو صدوق: وقال عنه أبو حامت
ع مــن ذلــك كثــرياً، وهــو ثقــة يف مجيــع مــا يرويــه، وعــاش دهــراً وقــرأ بــاحلروف الســبعة وبالشــواذ ومســ

تـويف يف شـوال سـنة . وُكفَّ بصره يف آخر عمره وكان ذا ديـن وخـري، وكتـب عنـه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل
 .ست وأربعني ومائتني


حمـرر مقـرئ ضـابط . هو أبو شعيب صاحل بن زيـاد بـن عبـد اهللا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم السوسـي
مـات أول سـنة إحـدى . أخذ القراءة عرضاً ومساعاً عن أيب حممد اليزيـدي وهـو مـن أجـل أصـحابه. ثقة

 .وستني ومائتني وقد قارب السبعني
 

 


إمـام . هو عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عـامر بـن عبـد اهللا بـن عمـران اليحصـيب
ولد سنة مثان للهجرة، يف مشال األردن، مث . والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء باأهل الشام يف القراءة 

معاوية بن أيب سفيان، والنعمان : انتقل إىل دمشق وهو ابن تسع سنني ولقي عدداً من الصحابة منهم
ء أخــذ القــراءة عرضــاً  علــى أيب الــدردا. بــن بشــري، وواثلــة بــن األســقع، وفضــالة بــن عبيــد، وأبــو الــدرداء

وويل القضـــاء بعـــد أيب إدريـــس اخلـــوالين، فكـــان . واملغـــرية بـــن أيب شـــهاب املخزومـــي، وفضـــالة بـــن عبيـــد
ال يـرى  –أي األمـوي  –كـان ابـن عـامر رئـيس اجلـامع : قـال عنـه تلميـذه حيـىي الـذماري. قاضياً موفقاً 

مائــة وعشـــر  ولــه مـــن العمــر. هـــ١١٨تـــويف رمحــه اهللا بدمشــق يــوم عاشـــوراء ســنة . فيــه بدعــة إال غريهــا
 . سنوات



رة، أبـــو وليـــد الســـلمي، الدمشـــقي، إمـــام أهـــل دمشـــق ســـيهـــو هشـــام بـــن عمـــار بـــن نصـــري بـــن م
كــان فصــيحاً عالمــة واســع الروايــة خطيبــاً . هـــ١٥٣ولــد ســنة . وخطيــبهم ومقــرئهم ومفتــيهم وحمــدثهم
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كـان يقـول يف . اءات واحلـديثمفوهاً، رزق كرب السـن وصـحة العقـل والـرأي، ارحتـل النـاس إليـه يف القـر 
تــويف رمحــه اهللا تعــاىل ســنة . قولــوا احلــق ينــزلكم احلــق منــازل أهــل احلــق يــوم ال يقضــى إال بــاحلق: خطبتــه
 . هـ بدمشق٢٤٥



هــو عبــد اهللا بــن بشــر بــن ذكــوان أبــو عمــرو القرشــي الفهــري، شــيخ القــراء بالشــام وإمــام جـــامع 
قـال عنـه أبـو . ام القرآن وجوابا، وما جيب على القـارئ عنـد حركـة لسـانهكتاب أقس: دمشق، مؤلفاته
سان يف زمان ابن ذكوان أقرأ امل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر وال خبر : زرعة الدمشقي

قيـل إن . أقمـت علـى الكسـائي سـبعة أشـهر وقـرأت عليـه القـرآن غـري مـرة: قال ابن ذكوان. عندي منه
تويف رمحه اهللا سنة . ان اخلطيب، وكان ابن ذكوان يؤم يف الصلوات، أو لعله كان نائب هشامهشامًا ك

 .هـ بدمشق٢٤٢
 

 


وهو معدود يف التابعني، . هو عاصم بن بدلة أيب النجود شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
. يف الكوفـة، كـان كفيـف البصـر وكـان حنويـاً فصـيحاً قرأ عليه خلق كثري وإليه انتهت اإلمامة يف القـراءة 

وكان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن، وقد قرأ القرآن على أيب عبد الـرمحن السـلمي عـن علـي 
وقـرأ علـى زر بـن حبـيش عـن عبـد اهللا بـن . بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 . تويف سنة سبع وعشرين ومائة للهجرة. يه وسلممسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل


. ولد سنة تسعني للهجرة. هو املقرئ املتقن اإلمام الكويف أبو عمرو حفص بن سليمان الغاضري
كــان . إنــه ثقــة ثبــت ضــابط: قــال عنــه الــذهيب يف القــراءة. وهــو صــاحب عاصــم وأحــد رواتــه البــارزين

 قرأ با على عاصم، وكانت القـراءة الـيت أخـذها عـن عاصـم ترتفـع األولون يصفونه بضبط احلروف اليت
 . تويف سنة مثانني ومائة للهجرة. إىل علي رضي اهللا عنه



ى عــن النهشــلي الكــويف اإلمــام العلــم رو  هــو شــعبة بــن عيــاش بــن ســامل أبــو بكــر احلنــاط األســدي
وكان إمامًا كبرياً عاملاً عامًال . ث مراتوعرض القرآن على عاصم ثال. ولد سنة مخس وتسعني. عاصم

مــا : وملــا حضــرته الوفــاة بكــت أختــه فقــال هلــا. وكــان يقــول أنــا نصــف اإلســالم، وكــان مــن أئمــة الســنة
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تـويف يف مجـادى األوىل سـنة . يبكيك انظري إىل تلـك الزاويـة فقـد ختمـت فيهـا مثـان عشـرة ألـف ختمـة
 .ثالث وتسعني ومائة

 
 



محـزة بــن حبيـب بــن عمـارة بـن إمساعيــل الكـويف التميمــي مـوالهم وقيـل مــن صـميمهم الزيــات  هـو
ولـــد ســـنة مثـــانني وأدرك الصـــحابة بالســـن فيحتمـــل أن يكـــون رأى بعضـــهم، أخـــذ . أحـــد القـــراء الســـبعة

وإليــه صــارت . القــراءة عرضــاً علــى ســليمان األعمــش ومحــران بــن أعــني وأيب إســحاق الســبيعي وغــريهم
قيمـاً بكتـاب اهللا بصـرياً بـالفرائض عارفـاً  ضـىً عد عاصم واألعمش وكـان إمامـاً حجـة ثقـة ثبتـاً رِ القراءة ب

بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشـعاً زاهـداً ورعـاً قانتـاً هللا، وكـان جيلـب الزيـت مـن العـراق إىل حلـوان 
لسـنا ننازعـك فيهمـا القـرآن شـيئان غلبتنـا عليهمـا : قال لـه أبـو حنيفـة. وجيلب اجلوز واجلنب إىل الكوفة

 .تويف سنة ست ومخسني ومائة. والفرائض


هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم األسدي، أحد القراء العشرة وأحد 
وحفـــظ القــرآن وهـــو ابــن عشـــر ســنني وابتـــدأ يف . ولــد ســـنة مخســني ومائــة. الــرواة عــن ســـليم عــن محـــزة
مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع . وكان ثقة كبرياً زاهداً عابداً عاملاً . رة سنةالطلب وهو ابن ثالث عش

 .وعشرين ومائتني ببغداد


خالد بن خالـد أبـو عيسـى الكـويف، إمـام يف القـراءة ثقـة عـارف حمقـق أسـتاذ، أخـذ القـراءة عرضـاً 
 .تويف سنة عشرين ومائتني. عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم

 
 





انتهـت . هو علي بن محزة بن عبد اهللا بن بمن بن فريوز األسدي موالهم وهـو مـن أوالد الفـرس
إليــه رئاســة اإلقــراء بالكوفــة بعــد محــزة الزيــات، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن محــزة أربــع مــرات وعليــه اعتمــاده 

األنبــاري اجتمعــت يف الكســائي  قــال أبــو بكــر. وعــن حممــد بــن أيب ليلــى، وعيســى بــن عمــر اهلمــداين
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أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم يف الغريـب وكـان أوحـد النـاس يف القـرآن فكـانوا يكثـرون عليـه 
حـــىت ال يضـــبط األخـــذ علـــيهم فـــيجمعهم وجيلـــس علـــى كرســـي ويتلـــو القـــرآن مـــن أولـــه إىل آخـــره وهـــم 

 .انني ومائة للهجرةتويف سنة تسع ومث.يسمعون ويضبطون عنه حىت املقاطع واملبادئ


هو الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي ثقة معـروف حـاذق ضـابط عـرض علـى الكسـائي وهـو 
 .تويف سنة أربعني مائتني. من جلة أصحابه


 .هو حفص الدوري، وتقدمت ترمجته
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 : القسم األول
 أصول القراءات السبع
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 أحكام االستعاذة        

 

 
فمــنهم مــن أوجبهــا مطلقــاً، عنــد أول كــل قــراءة ؛ لوجــود األمــر فيهــا : اختلــف القــراء يف حكمهــا 

ــْيطَاِن الــرَِّجيمِ  قــال تعــاىل  ــَرْأَت اْلُقــْرآَن فَاْســَتِعْذ بِاللَّــِه ِمــَن الشَّ ومــنهم مــن ). ٩٨:النحــل(  فَــِإَذا قـَ
ومنهم من استحبها مطلقـاً، ببيـان النـيب . لبلوغ، واستحبها بعد ذلكأوجبها يف العمر مرة واحدة بعد ا

 . صلى اهللا عليه وسلم حيث مل يكن يستعيذ كلما أراد قراءة القرآن
واالستعاذة يف أول التالوة عند اجلمهور، قياساً على اآلية القرآنية اليت توجب الوضوء عند القيام 

َن آَمنُـوا ِإَذا ُقْمـُتْم ِإلَـى الصَّـالِة فَاْغِسـُلوا ُوُجـوَهُكْم َوأَيْـِدَيُكْم ِإلَـى يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذي للصالة قال تعـاىل 
 ومــــنهم مــــن قــــال بأ�ــــا يف آخــــر الــــتالوة حيــــث الفعــــل املاضــــي بعــــد الشــــرط ). ٦:املائــــدة(  اْلَمَراِفــــقِ 
  ِفَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم  )وينسب هذا القول حلمزة ). ٩٨:النحل

 .بن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة
أعــوذ بــاهللا "وللقــارئ أن يقــول . ، وهــي املســتحبة"أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم : " وصــيغتها

 . أو بعض الصيغ اليت وردت يف القرآن والسنة املطهرة". السميع العليم من الشيطان الرجيم
ن يف أول التالوة، سواء بدأ القارئ من أول السورة أو يف جزئها، وتكفي استعاذة واالستعاذة تكو 

 .واحدة، ولو للقرآن كله، ما مل يقطع القارئ تالوته
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 أحكام البسملة

 

البسملة سنة مؤكدة يف أول كـل سـورة ابتـداء، إال يف سـورة التوبـة، فـال بسـملة بأوهلـا، بـل يكتفـى 
والبسملة مستحبة يف أجزاء . واتفقوا على إثباتا يف أول الفاحتة ابتداء ووصًال بالناس. اباالستعاذة فيه

 . -وجزء السورة يبدأ بعد الكلمة األوىل من أول السورة  –السور 



إذا انتهى القارئ من سورة ورغب يف استمرار التالوة يف سورة أخرى بعـدها، يـأيت بالبسـملة بـني   -أ 
 .السورتني، وهي سنة مؤكدة لقالون وابن كثري وعاصم والكسائي

أسـقط محـزة البســملة بـني الســورتني، ولـه يف ذلــك وصـل آخــر السـورة األوىل بــأول الثانيـة، مــن   -ب 
(دون سكت، وللقارئ الوقف على آخر السورة، مث متابعة السورة الثانية من دون بسملة

0F

١(. 
 . ، ورش والبصري والشامي)جهانو (أثبت البسملة بني السورتني وأسقطها   -ج 
 : األوجه الثالثةيف حال إثبات البسملة فيها   -د 

 .وصل آخر السورة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة -١
 . قطع آخر السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة -٢
 . قطع آخر السورة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة -٣

 : ثالثة أوجهني السورتني، لورش والبصري والشامي ويف حال إسقاط البسملة ب  -ه 
 .وصل آخر السورة بأول السورة التالية، من دون سكت وال وقف -١
 . السكت بني السورتني -٢
(الوقف على آخر السورة، ومتابعة التالوة من أول السورة التالية  -٣

1F

٢( . 
 . من أسقط البسملة بني السورتني أثبتها ما بني الناس والفاحتة  -و 
 . على عدم جواز الوقف على البسملة، إذا وصل آخر السورة بالبسملة دون أول السورة أمجعوا  -ز 
ال فرق أن تكون السورة املعنية بعد السورة مباشرة، مثل ما بني سورة البقرة وآل عمـران، أو غـري   -ح 

 . مباشرة، مثل ما بني البقرة والنساء أو أي سورة أخرى

 

                                                 
 .١٥٨/ ١،  يف باب التسمية  "اإلقناع يف القراءات السبع " كذا ذكره ابن الباذش يف كتابه ) ١(
 .١٥٩/ ١،  يف باب التسمية  "اإلقناع يف القراءات السبع " كذا ذكره ابن الباذش يف كتابه ) ٢(
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 اإلدغام الكبير المتماثل

 
الباب والباب الذي يليه من باب إدغام احلرفني املتقاربني واملتجانسني، هو للسوسي عن أيب  هذا

 . عمرو وحده دون سائر القراء



مناسـككم : يدغم الكاف يف الكاف فقط، يف الكلمة الواحدة، وذلك يف كلمتني يف القـرآن مهـا
ويف مـا سـلككم يف قولـه ). ٢٠٠:البقرة(  ِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللَّهَ فَ  يف قوله سبحانه  

 ). ٤٢:املدثر(  َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ  عز وجل 



ال بد من إذا التقى حرفان متماثالن، أحدمها يف آخر الكلمة واآلخر يف أول الكلمة اليت تليها، ف
 ِلْلُمتَِّقـينَ ِفيِه ُهـدًى َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب  : إدغام احلرف األول يف الثاين مهما كانت حركته، مثـل

 ِ◌◌ِ )٢:البقرة .( ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ  يـَْعَلُم َما  )٥٢:العنكبوت .(  َقـُلُـوِبِهْم طُِبَع َعلَـى و
 ). ١٩٩:األعراف(  بِاْلُعْرفِ  اْلَعْفَو َوْأُمرْ ُخِذ  ). ٨٧:التوبة(  فـَُهْم ال يـَْفَقُهونَ 

أو ). ٤٠:النبـأ(  ُكْنُت تـَُراباً يَا لَْيَتِني   : وميتنع اإلدغام إذا كان احلرف األول تاء متكلم، مثل
 َعِلــيمٌ َواِســٌع ِإنَّ اللَّـَه  أو منونـاً مثــل ). ٩٩:يــونس(  النَّــاسَ َأفَأَنْــَت ُتْكـرُِه  : تـاء خطــاب، مثـل

 ). ١٤٢:األعراف(  رَبِّهِ  فـََتمَّ ِميَقاتُ  : أو مشدداً، مثل). ١١٥:البقرة(
لسـكون ). ٢٣:لقمـان(  َيْحُزنْـَك ُكْفـُرهُ َوَمْن َكَفَر َفال  وجيب إظهار الكاف عند الكاف يف 

 . النون قبله، وإخفائه بالكاف
اإلظهار : ف ما قبل الزوم وجهانوإذا حذف احلرف األخري من الكلمة بسبب اجلزم، ففي احلر 

الغني عند الغني : وذلك يف األمثلة الثالثة التالية فحسب. اعتداداً باألصل، واإلدغام اعتداداً بالعارض
ـــْن  يف  ـــَر َوَم ـــِغ َغيـْ ـــاً يـَْبَت ـــالِم ِدين . حيـــث حـــذف اليـــاء بعـــد الغـــني األوىل). ٨٥:آل عمـــران(  اإلْس

َـــكُ َوِإْن  والكـــاف يف الكـــاف يف  ـــاً   ي ُـــهُ  َكاِذب ـــِه َكِذب َعَلْي حيـــث حـــذف النـــون بعـــد ). ٢٨:غـــافر(  فـَ
حيــث حــذف الــواو بعــد ). ٩:يوســف(  َوْجــُه أَبِــيُكمْ  َيْخــُل َلُكــمْ  والــالم يف الــالم . الكــاف األوىل

 . الالم األوىل
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 وذلـــك يف مثـــل  –املـــتكلم  –وجيـــب اإلدغـــام قـــوًال واحـــداً إذا حـــذف مـــن الكلمـــة يـــاء اإلضـــافة 
 َـــ ـــاا َوي ـــْوِم َم ـــى النََّجـــاةِ  قـَ ـــوُكْم ِإَل ـــي َأْدُع َـــا  ). ٤١:غـــافر(  ِل ـــنْ َوي ـــْوِم َم ـــَن اللَّـــهِ  قـَ   يـَْنُصـــُرِني ِم
 ). ٣٠:هود(

 . كغريها من احلروف املتماثلة" لوط"بالم " آل"كما جيب إدغام الم 
ـــــا َجـــــاَوزَُه  :  بـــــالواو بعـــــده، مثـــــل" هـــــو"وجيـــــب إدغـــــام واو    آَمُنـــــوا َمَعـــــهُ  ُهـــــَو َوالَّـــــِذينَ فـََلمَّ

ــــه ). ٢٤٩:البقـــرة( ـــَو وَ إال وقول ـــه ). ١٨:آل عمـــران) ( اْلَمالِئَكـــةُ  ُه ـــَو َوِإنْ ِإال وقول يَْمَسْســـَك  ُه
 ُهـَو َوَأْعـِرضْ ِإال وقولـه ). ٥٩:األنعـام( ُهـَو َويـَْعلَـمُ ال يـَْعَلُمَهـا ِإال  وقولــه). ١٧:األنعـام( ِبَخْيـرٍ 

ــــــــرِِكينَ  ــــــــِن اْلُمْش ـــــــــه ). ١٠٦:اماألنعــــــــ( َع ــــــــَراُكْم وقول ــــــــهُ ِإنَّــــــــُه يـَ ــــــــَو َوقَِبيُل  ). ٢٧:األعــــــــراف( ُه
  يُــرِْدَك ِبَخْيــر ُهــَو َوِإنْ ِإال  )١٠٧:يــونس .( وقولــه  ْيَــْأُمُر بِاْلَعــْدلِ  ُهــَو َوَمــن  )٧٦:النحـــل  .(

وقولـه ). ٤٢:النمل( اْلِعْلمَ  يَناُهَو َوُأوتِ َكأَنَُّه ). ٩٨:طـه(  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً   ُهَو َوِسعَ ِإال  وقولـه 
 ُهـــَو َوُجنُـــوُدهُ َواْســـَتْكبَـَر )وقولـــه  ). ٣٩:العنكبـــوت  ـــِل اْلُمْؤِمنُـــونَ  ُهـــَو َوَعلَـــىِإال ْلَيتَـوَكَّ  اللَّـــِه فـَ
 ). ١٣:التغابن(

التســـهيل مـــع : حـــذف أبـــو عمـــرو اليـــاء،  ولـــه يف اهلمـــزة وصـــًال وجهـــان الآلئـــي يئســـن ويف 
اإلظهـار : وعند اإلبدال لــه يف اليـاء وصـًال وجهـان. واإلبدال مداً الزماً، وصًال ووقفاً  التوسط والقصر،

(" االيّئسن"، واإلدغام "الالي يئسن" 
2F

١( . 
 

 
 

                                                 
 . انظر موضعها يف سورة الطالق يف الفرش) ١(
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 إدغـام الحرفين المتقـاربين 
 والمتجـانسين في كلمة وكلمتين 

 

 
إذا ســبقت القــاف حبــرف ال يكــون اإلدغــام متقاربــا يف كلمــة واحــدة إال يف القــاف مــع الكــاف، 

 . خلقكم، يرزقكم، ميثاقكم، سبقكم، وافقكم: متحرك وجاء بعد الكاف ميم مجع، مثل
خبلـــف فيهـــا، حيـــث جيـــوز إدغـــام القـــاف يف الكـــاف قياســـاً علـــى أن نـــون " طلقكـــن"وُأحلـــق بـــذا 

عـــد النســوة قامــت مقــام مـــيم اجلمــع ووجــه اإلظهــار تـــوايل احلــروف املشــددة وعــدم وجـــود مــيم اجلمــع ب
 .الكاف

 : وعدد حروف اإلدغام الكبري املتقارب ستة عشر حرفاً وهي أوائل
 .شفا لم تضق نفساً بها رم دوا ضن    ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جال

 .ش، ل، ت، ن، ب، ر، د، ض، ث، ك، ذ، ح، س، م، ق، ج: وهي
 : وال إدغام في

 ). ٧٨:هود( رَُجٌل َرِشيدٌ . )٦:الزمر(  ِفي ظُُلَماٍت َثالثٍ  : احلرف املنون، مثل -١
ِجْئـَت َشـْيئاً ). ٦١:االسـراء( ِلَمـْن َخَلْقـَت ِطينـاً : إذا كان تاء خطاب املفتوح، مثـل -٢

 ). ٧١:الكهف( ِإْمراً 
 ). ٢٤٧:البقرة(  َوَلْم يـُْؤَت َسَعةً : الزوم حبذف حرف العلة، مثل -٣
 ). ١٩:الرعد(  اْلَحقُّ َكَمنْ ). ٢٠٠:البقرة( َأْو َأَشدَّ ِذْكراً : املشدد، مثل -٤

 . فيجب اإلظهار فيها
ــِن النَّــارِ : تــدغم احلــاء يف العــني يف موضــع واحــد يف القــرآن وهــو يف: ح ــِزَح َع آل ( َفَمــْن زُْح

ـــْيُكمْ : وتظهـــر فيمـــا ســـوى ذلـــك، مثـــل). ١٨٥:عمـــران ـــاَح َعَل ). ٢٣٣:البقـــرة( َفـــال ُجَن
 َْيمَ اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمر )٤٥:آل عمران .( 

والكـــاف تـــدغم يف القـــاف، والقـــاف يف الكـــاف طـــرداً وعكســـاً، إذا مل يســـبق احلـــرف : ك –ق 
َأَفَمــْن َيْخُلــُق  ). ٤٥:النــور( َخَلــَق ُكــلَّ َدابَّــةٍ املــدغم ســاكن، ومثــال القــاف يف الكــاف 

). ١٠:الفرقــان( َوَيْجَعــْل لَــَك ُقُصــوراً ومثــال الكــاف يف القــاف ). ١٧:النحــل( َكَمــنْ 
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ــــْوَق ُكــــلِّ ِذي ِعْلــــٍم َعِلـــــيمٌ : وإذا ســــبق احلــــرف األول ســــاكن امتنــــع إدغامــــه، مثــــل  َوفـَ
 ). ٥:املزمل( ِإنَّا َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيالً ). ٧٦:يوسف(

ني ويف الشــ). ٤:املعــارج( ِمـَن اللَّــِه ِذي اْلَمَعــارِِج َتعـرجوتـدغم اجلــيم يف التـاء والشــني يف : ج
 َُكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأه  )٢٩:الفتح .( 

 ). ٤٢:االسراء( ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً تدغم الشني يف السني يف : ش
 ). ٦٢:النور( فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأنِِهمْ وتدغم الضاد يف الشني يف : ض
وتــدغم أيضــاً يف الشــني ). ٧:التكــوير( تْ َوِإَذا النـُُّفــوُس ُزوَِّجــتــدغم الســني يف الــزاي يف : س

 ). الراس شيباً  -الراّشيباً ( تقرأ ). ٤:مرمي( َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً خبالف يف 
 : وتدغم الدال يف عشرة حروف هي أوائل كلمات: د

 ترب سهل ذكا شذا    ضفا مث زهد صدقه ظاهر جال

 : والحروف مع أمثلتها هي 
 ). ١٨٧:البقرة( اْلَمَساِجِد تِْلكَ ِفي  التاء، مثل 
 ). ١١٢:املؤمنون( َعَدَد ِسِنينَ : السني، مثل
 ). ٥٢:البقرة( َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ  : الذال، مثل
 ).١٠:االحقاف( َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن : الشني، مثل
 ). ٢١:يونس(  ِمْن بـَْعِد َضرَّاءَ : الضاد، مثل
 ). ١٣٤:النساء( ُد ثـََوابَ يُرِي: الثاء، مثل
 ). ٢٨:الكهف( تُرِيُد زِيَنةَ  : الزاي، مثل
 ). ٧٢:يوسف( نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ : الصاد، مثل
 ). ٣٩:املائدة(  ِمْن بـَْعِد ظُْلِمهِ  : الظاء، مثل
 ). ٢٥١:البقرة(  َوقـََتَل َداُوُد َجاُلوتَ  : اجليم، مثل

 َمـــا َكـــاَد َتزِيــــغُ  : ا كانـــت مفتوحـــة بعـــد ســـاكن، إال يف التـــاء فقـــطإال أن الـــدال ال تـــدغم إذ
 ). ٩١:النحل(  بـَْعَد تـَوِْكيِدَها ). ١١٧:التوبة(

وتدغم التاء يف أحد عشر حرفاً، هي حروف الدال العشرة، وزيادة الطاء، إال أن التاء تدغم : ت
 .يف التاء متاثًال، ويف الباقي تقارباً 
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 : كما يليوالحروف وأمثلتها  
 ) ٥٧:النساء(  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهمْ : السني، مثل
ارِيَاِت َذْرواً : الذال، مثل  ) ١:الذريات( َوالذَّ
 ) ٤:النور(  بَِأْربـََعِة ُشَهَداءَ  : الشني، مثل
 ) ١:العاديات( َواْلَعاِديَاِت َضْبحاً : الضاد، مثل
 ) ٥٥:آل عمران(  َياَمِة ثُمَّ يـَْوِم اْلقِ  : الثاء، مثل
 ) ٧٣:الزمر( ِإَلى اْلَجنَِّة زَُمراً : الزاي، مثل
 ) ٣٨:النبأ(  َواْلَمالِئَكُة َصّفاً ال يـََتَكلَُّمونَ : الصاد، مثل
 ) ٢٨:النحل(  تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهمْ  : الظاء، مثل
 ) ٩٣:املائدة( صَّاِلَحاِت ُجَناحٌ َوَعِمُلوا ال: اجليم، مثل
 ) ٣٢:النحل(  الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبينَ : الطاء، مثل

ُلوا التـَّْورَاَة ثُمَّ وتدغم التاء يف مخس حروف خبالف، وهي  َوآُتوا الزََّكـاَة ). ٥:اجلمعة(  ُحمِّ
ــــهُ َوآِت َذا اْلُقْربَــــى حَ ). ٨٣:البقــــرة(  ثُــــمَّ  ــــهُ ). ٢٦:االســــراء(  قَّ  َفــــآِت َذا اْلُقْربَــــى َحقَّ

 ). ٢٧:مرمي( َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً  ). ١٠٢:النساء( َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى ). ٣٨:الروم(
واحلـــروف ". تــرب ســـهل ذكـــا شـــذا ضـــفا" وتــدغم الثـــاء يف مخســـة حـــروف وهـــي األوائـــل يف : ث

 : وأمثلتها كما يلي

 ). ٦٥:احلجر( َواْمُضوا َحْيُث تـُْؤَمُرونَ : ، مثلالتاء
 ). ١٦:النمل( َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ : السني، مثل
 ). ١٤:آل عمران(  َواْلَحْرِث َذِلكَ  : الذال، مثل
 ). ٣٥:البقرة( َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما: الشني، مثل
 ) ٢٤:لذرياتا(  َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيمَ : الضاد، مثل

). ٦١:الكهــــف(  ُحوتـَُهَمــــا فَاتََّخــــَذ َســــِبيَلهُ : ويــــدغم الــــذال يف الصــــاد والســــني، يف حنــــو: ذ
 َُأذُْكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَله  )٦٣:الكهف .( ًَما اتََّخَذ َصاِحَبة )٣:اجلـن .( 

ـــراء يف الـــالم يف حنـــو  :ر ـــمْ تـــدغم ال ـــخََّر َلُك ـــِل  ).٢٠:لقمـــان(  َأنَّ اللَّـــَه َس ـــِتالِف اللَّْي َواْخ
َوافْـَعُلوا ما مل يكن الراء مفتوحاً بعد ساكن يف حنو ). ١٩٠:آل عمران( َوالنـََّهاِر آلياتٍ 
َر َلَعلَُّكمْ   . فال تدغم الراء يف الالم). ٧٧:احلج(  اْلَخيـْ
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 ثَـِل رِيـٍح ِفيَهـاَكمَ ). ١٩:مـرمي(  ِ◌نََّمـا أَنَـا َرُسـوُل رَبـِّكِ إوتدغم الالم يف الراء يف حنـو  :ل
 فـََعَصــْوا َرُســوَل رَبِِّهــمْ مــا مل يكــن الــالم مفتوحــاً بعــد ســاكن، مثــل ). ١١٧:آل عمــران(
َكــَذِلِك قَــاَل فإ�ـا تــدغم، حيثمـا وردت يف القـرآن " قــال" إال يف الم لفـظ ). ١٠:احلاقـة(

 ). ٢٣:املائدة(  قَاَل رَُجالنِ ). ٢١:مرمي(  رَبُّكِ 
ــَأذََّن رَبُّــكَ  الــالم والــراء، يف حنــو تــدغم النــون يف: ن ــا ). ١٦٧:األعــراف( َوِإْذ َت ــِد َم ــْن بـَْع ِم

، "حنن"إال إذا كان قبل النون ساكن فال يدغمها، إال يف نون ). ١١٣:التوبة(  تـَبَـيََّن َلُهمْ 
آل ( نَ َوَنْحــُن لَــُه ُمْســِلُمو  ). ١٣٨:البقــرة( َوَنْحــُن لَــُه َعابِــُدونَ  فإنــه يــدغمها، حنــو 

 ). ٨٤:عمران
ــاوختفــى املــيم املتحركــة عنــد البــاء يف حنــو  :م ــُم ِبَم ــُم ). ٢٥:االســراء( رَبُُّكــْم َأْعَل اللَّــُه َيْحُك

َنُكمْ  ). ٢٤٩:البقـرة(  اْليَــْوَم ِبَجـاُلوتَ ما مل يكـن قبلهـا سـاكن، مثـل ). ٦٩:احلج( بـَيـْ
 َْوُأوُلوا اَألْرَحاِم بـَْعُضُهم  )٧٥:األنفال.(   

 ). ١٤:الفتح( َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ  حيثما وقعت، حنو" من يشاء " وتدغم الباء يف ميم : ب



وال تتغري حال األلف املمال قبل الراء الرور سواء أدغم الراء مبـا بعـده، أم مل يـدغم، لكـون  -
ـَراِر رَبـَّنَـا). ١٨:فـنياملطف( ِكَتاَب األَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّـينَ اإلدغام عارضاً، مثل   َمـَع األَبـْ

 ). ١٩٣:آل عمران(
ــيَِّن إذا كــان احلــرف املــدغم مرفوعــاً جيــوز فيــه اإلدغــام احملــض أو رومــه أو إمشامــه، مثــل  - لُِيبَـ

 ). ١٣٤:النساء( َمْن َكاَن يُرِيُد ثـََوابَ ). ٢٦:النساء( َلُكمْ 
َوَعِملُـوا اإلدغـام احملـض  والـروم، مثـل وإذا كان احلـرف املـدغم جمـروراً، جيـوز فيـه الوجهـان،  -

ــــــــــــــــــاِلَحاِت طُــــــــــــــــــوَبى ــــــــــــــــــكَ ). ٢٩:الرعــــــــــــــــــد( الصَّ َعــــــــــــــــــاِم َواْلَحــــــــــــــــــْرِث َذِل   َواألَنـْ
 ). ١٤:آل عمران(

  فـََعـَل رَبُّــكوإذا كـان احلـرف املــدغم مفتوحـاً فلـيس فيــه إال اإلدغـام احملـض فقــط، مثـل  -
 ). ١:الفيل(

حلرف املدغم فيه ميماً أو باء فال جيوز اإلمشـام فيـه وال وإذا كان احلرف األول ميماً أو باء وا -
وامليم مع ). ٤:الفاحتة( الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َمِلكِ امليم مع امليم : الروم، وذلك يف أربع صور
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). ٥٦:يوسـف( ُنِصـيُب ِبَرْحَمِتنَـاوالبـاء مـع البـاء ). ٣٦:آل عمـران( َأْعَلُم ِبَمـاالبـاء 
 ). ٢٨٤:البقرة( يـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ وَ الباء مع امليم 

وإذا كان احلرف املدغم بعد حرف صحيح ساكن ففيه اإلدغام واالختالس، واإلدغام مقدم  -
). ٣٩:املائـدة( ِمـْن بـَْعـِد ظُْلِمـهِ ). ١٩٩:األعـراف( ُخِذ اْلَعْفـَو َوْأُمـرْ يف األداء، مثل 

 ًِفي اْلَمْهِد َصِبّيا )٢٩:مرمي .( ُْخْلِد َجَزاءً َداُر ال )٢٨:فصلت .( 
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 هــــــاء الكنــــــــاية
 

هي هاء الضمري اليت تلحـق األمسـاء واألفعـال واحلـروف، حبيـث لـو حـل مكا�ـا : هاء الكناية
 –لـه ( ، )كتايب  –كتابك   –كتابه ( مثل . الكاف أو ياء املتكلم ال خترج هذه الكلمات عن معانيها

 )جاءين –جاءك  –جاءه ( ، )يل –لك 
 : ولهاء الكناية أربعة أحوال

نَـامثـل . إذا وقع هاء الضمري بني متحرك وساكن، فال صلة فيه جلميـع القـراء: أوالً   لَـُه اْلُمْلـُك َعَليـْ
 ). ٢٠:الليل( رَبِِّه اَألْعَلى). ٢٤٧:البقرة(

). ٢:البقـرة( ُهـدًى ِلْلُمتَِّقـينَ  ِفيـهِ وإذا وقع بني ساكن ومتحرك يصله ابن كثري مطلقـاً، مثـل : ثانياً 
 ــاُه ــَداُه  واْجَتَب ــه ُ ). ١٢١:النحــل(  ِإَلــى وَوَه ــْيَس ِمنِّــي وَشــِرَب ِمْن َل ). ٢٤٩:البقــرة( فـَ

 ). ٦٩:الفرقان( ُمَهاناً  َوَيْخُلْد ِفيهِ ووافقه حفص يف كلمة واحدة يف القرآن وهي 
). ٦:احلجـر( نـُـزَِّل َعَلْيـِه الـذِّْكرُ صلة فيه أيضاً، مثـل وإذا وقع هاء الضمري بني ساكنني، فال : ثالثاً 

 َِوَهَديـَْناُه النَّْجَدْين )١٠:البلد .( 
 وَوِعْنـَدُه وإذا وقع بني متحركني، فالصلة فيه جلميع القراء، فتوصل اهلاء املضمومة بواو، مثل  : رابعاً 

وتوصل اهلـاء املكسـورة بيـاء ). ٧:البلد( َأَحدٌ  وَأْن َلْم يـََرُه ). ٥٩:األنعام( َمَفاِتُح اْلَغْيبِ 
 ).  ١٧:القيامة( ِإنَّ  لِتَـْعَجَل ِبِه ). ٢٢:الروم(  َخْلقُ  َوِمْن آيَاتِِه مثل 

 : وقد شذت بعض الهاءات عن قاعدتها، وهي 
سورة يف " نصله  –نوله " يف آل عمران والشورى، " نؤته" معاً يف آل عمران، "يؤده" اهلاءات يف  -١

وكسر اهلاء من دون صـلة قـالون قـوًال واحـداً، . النساء، فقد أسكن هاءها محزة وأبو عمرو وشعبة
 . وهشام على أحد وجهيه، وله الصلة وجه ثان

أســكن هاءهــا أبــو عمــرو وعاصــم ومحــزة، وكســر اهلــاء مــن دون صــلة قــالون قــوًال واحـــداً، " ألقــه" -٢
 . وهشام على أحد وجهيه
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. أسكن اهلاء أبو عمرو وشعبة وخالد خبلـف عنـه، والوجـه الثـاين لــه الصـلةكسر القاف و " ويتقه" -٣
وكسر القاف وكسـر اهلـاء مـن دون صـلة قـالون . وأسكن حفص القاف وكسر اهلاء من دون صلة

 . وهشام على أحد وجهيه، وله الصلة وجه ثان
ع الصـلة وبـدو�ا أسكن اهلاء السوسي، وكسرها مع الصلة هشام، ولقـالون كسـرها مـ" يأته مؤمناً " -٤

 . وجهان
وأســكنها . وأســكنها وضــمها مــن دون صــلة هشــام. أســكن هاءهــا قــوًال واحــداً السوســي" يرضــه" -٥

وضـمها مـع . وضـمها مـن دون صـلة قـوًال واحـداً محـزة وعاصـم ونـافع. وضمها مـع الصـلة الـدوري
 . الصلة قوًال واحداً ابن كثري وابن ذكوان والكسائي

 . وضمهما الباقون. سكن اهلاءين هشامأ" شراً يره –خرياً يره " -٦
 : وفيها" أرجئه"  -٧

 "وأرجْئهُ "اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء مع الصلة ابن كثري وهشام  ) أ
 "أرجْئهُ " اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء من دون صلة أبو عمرو  ) ب
 "أرجْئهِ "اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وكسر اهلاء من دون صلة ابن ذكوان  ) ت
 ".أرجهِ "أسقط اهلمزة وكسر اهلاء من دون صلة قالون  ) ث
 "أرجهِ "أسقط اهلمزة وكسر اهلاء مع الصلة ورش والكسائي  ) ج

 ".أرجهْ "أسقط اهلمزة وأسكن اهلاء عاصم ومحزة  ) ح
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 المــــــد والقصـــــــر 
 
 . الزيادة: لغة:    المــد 

 . إطالة الصوت عند النطق باحلرف: اصطالحاً 
ـــواو الســـاكنة املضـــموم مـــا قبلهـــا، واليـــاء الســـاكنة املكســـور مـــا قبلهـــا، واأللـــف  ويكـــون املـــد يف ال

 . الساكنة املفتوح ما قبلها
 : والمدود أقسام كثيرة

 . املد املنفصل -٢.                    املد املتصل -١
 . املد الالزم -٤.                     مد البدل -٣
 املدود يف فواتح السور -٦.        كوناملد العارض للس -٥
 . مد الصلة -٨.                     مد اللني -٧
 



 
 .املالئكة، أولئك، قروء، النسيء، بريء: مثل. هو أن يأيت حرف املد واهلمز يف كلمة واحدة

 . وميد املتصل ست حركات ورش ومحزة -١
 . ومده أربع أو مخس حركات عاصم -٢
 . أربع حركات فقط ابن عامر والكسائي ومده -٣
 . ومده ثالث أو أربع حركات املكي والبصري وقالون -٤

 



 

قــوا (، )مبــا أنــزل: (مثــل. هــو أن يــأيت حــرف املــد يف آخــر الكلمــة واهلمــز يف أول الكلمــة الــيت بعــده
 ).إين ءامنت(، )أنفسكم
 . مد املنفصل ست حركات ورش ومحزة -١
 . ع أو مخس حركات عاصمومده أرب -٢
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 . ومده أربع حركات فقط ابن عامر والكسائي -٣
 . ومده حركتني ابن كثري والسوسي -٤
 .ومده حركتني أو ثالث أو أربع حركات قالون والدوري -٥

 



 
يـاآدم، : إذا وقع حرف املد بعد اهلمز، فيمـد حـركتني عنـد مجيـع القـراء، سـواء كـان اهلمـز ثابتـاً، مثـل

بالتسهيل مثل جاء أو كان متغرياً . لإلميان، من آمن: أو كان متغرياً بالنقل، مثل. ا�م، الذين أوتوابإمي
ويسـمى هـذا املـد مـد البـدل، . هـؤالء ءاهلـة، مـن السـماء ءايـة: أو كان متغرياً باإلبدال، مثـل.  آل لوط

ومثـل شـبيه . دل، ويعامل معاملتهوإذا مل يكن أصل املد مهزة فهو شبيه الب. ألنه بدل عن اهلمزة الثانية
 .قرءان –مئاب  –ءاية : البدل

وميد ورش البدل وشبيهه حركتني وأربع وست حركات، واستثين لـه الكلمات التالية حيث ليس فيها 
 : إال القصر حركتني فقط، وهي

 . اؤمتن، ائتينا، ائتوين: إذا كان املبدل مهزة قطع  بعد مهزة الوصل -١
 . يؤاخذكم، يؤاخذهم، تؤاخذنا: فرع منها، مثلوما ت" يؤاخذ"كلمة  -٢
 . القرءان، مسئوال، ظمئان: البدل املسبوق حبرف ساكن صحيح، مثل -٣
حيـث يقرأهـا بإدغـام نـون التنـوين يف الـالم، وإسـقاط اهلمـزة ونقـل حركتهـا : عاداً األوىل -٤

 . إىل الالم أيضاً، وقصر الواو
 . إسرائيل: كلمة -٥
(آلن آ: كلمة -٦

3F

١(. 
 



 

وجيــب مـده عنــد كــل القـراء ســت حركــات، ســواء  . هـو املــد الــذي بعـده ســكون، ثابــت وصـًال ووقفــاً 
: أو كــان خفيفـاً مثــل. الصـاّخة –الطاّمــة  –الضـاّلني : مثــل –مشـدداً  –كـان احلـرف بعــد املـد مــثقًال 

حــــداً، وكــــذلك يف لقــــالون قــــوًال وا" حميــــايْ "ويف . ، عنــــد إبــــدال مهــــزة الوصــــل ال عنــــد التســــهيل"اآلن"
 .لدى إبدال مهزتا ياء ويأيت تفصيلها يف مواضعها من األحزاب والادلة والطالق" الآلئي"

                                                 
 . هذا الكتابيراجع موضعها يف سورة يونس يف ) ١(
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: هو املد الطبيعي قبل آخـر الكلمـة املوقـوف عليهـا بالسـكون العـارض، مثـل: املد العارض للسكون
ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست . الرحيم –لعاملني ا –خاشعون  –املؤمنون  –الرمحن علم القرآن 

 . حركات
 



 



. أمجعوا على إشباع املد يف الواو يف نون، والياء يف سـني ومـيم، واأللـف يف قـاف وصـاد والم وكـاف
كمـا أمجعـوا علـى قصـر وطـول اليـاء يف مـيم يف . ط وطـول اليـاء يف عـني يف موضـعيهاوأمجعوا علـى توسـ

ولــورش يف فاحتــة العنكبــوت وجهــان، الطــول ). امل اهللا ( فاحتــة آل عمــران لــدى وصــلها بلفــظ اجلاللــة 
، حيث لـه إسقاط اهلمـزة ونقـل حركتهـا إىل املـيم، وحلمـزة إن )أحسب(والقصر يف امليم لدى وصلها بـ 

 . على أحد وجهيهوقف 



، ألن كًال منها يتألف من حرفني فقط، احلرف ذاتـه "حي طهر" وأمجعوا على عدم املد يف حروف 
 ".را  -يا  –حا  –ها  –طا " وألفاً بعده 

 . قاً وأمجعوا على عدم املد يف هجاء األلف حيث ليس فيها حرف مد مطل
 





هيئـة، : وهو أن يقع الواو والياء الساكنني بعـد فـتح، بعـدمها مهـزة، مثـل: مد اللني املهموز -١
فانفرد فيه ورش بالتوسط والطول وصالً ووقفاً، ويستثىن من ذلك ثالث  . شيء، استيأسوا

ولـــه يف . كــوير، فــال مــد يف الــواو فيهمــايف الت) املــوءودة(يف الكهــف، ) مــوئال: (كلمــات
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عــدم املــد مــع تثليــث البــدل، وتوســط : وجهــان –حيــث وقعــت يف القــرآن  -" ســوءات"
ولبـــاقي القـــراء يف الوقـــف علـــى اللـــني املهمـــوز القصـــر والتوســـط . اللـــني مـــع توســـط البـــدل

 . والطول، وال مد هلم فيه وصالً 
نان املفتــوح مــا قبلهمــا قبــل آخــر الكلمــة ومــد اللــني غــري املهمــوز وهــو الــواو واليــاء الســاك -٢

صـيف، : املوقوف عليها بالسكون العارض، شـريطة أن ال يكـون آخـر الكلمـة مهـزة، مثـل
 .وال مد فيه وصًال جلميع القراء. فلجميع القراء فيه وقفاً املراتب الثالثة. القوم

 



 
 . ن يف هاء الكناية وميم اجلمعهو حرف مد زائد لفظاً ال خطاً، ويكو : الصلة



ويكون يف جعل ضمة هاء الضمري واواً وكسرته ياء إذا وقع بني متحـركني لكـل القـراء، ويكـون يف  -
 . هاء الضمري الواقع بني ساكن ومتحرك البن كثري كما هو موضح يف هاء الكناية



. عليهم غري، ليحاجوكم به، حسبتم أن: إذا وقع بني متحركني، مثلوأما ميم اجلمع فيوصل بواو  -
وذلك البن كثري قوًال واحداً، ولقالون على أحد الوجهني، ويكون لورش إذا وقـع بعـد مـيم اجلمـع 

 . عليكم أنفسكم، إليكم إذا: مهزة قطع مثل
. ون، علـيكُم الصـيامهـُم املؤمنـ: وإذا وقع ميم اجلمع قبل سـاكن ففيـه ضـم املـيم لكـل القـراء، مثـل -

قبلـِتِهُم : عليِهُم القتال، أو كسر مثل: إال إذا وقع ميم اجلمع بعد هاء وقبل اهلاء ياء ساكن، مثل
، ومحــزة )علــيِهِم القتــال، قبلــِتِهِم الــيت(الــيت، وبعــد املــيم ســاكن، فــإن أبــا عمــرو يكســر اهلــاء واملــيم  

 ).  عليُهُم القتال، قبلِتُهُم اليت(والكسائي يضما�ا 
 . وإذا وقع بعد مد الصلة مهزة قطع فالقراء على أصوهلم يف املنفصل -
 . إليُهم، عليُهم، لديُهم: وحلمزة ضم اهلاء يف احلالني يف ثالث كلمات هي -
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 همــــــزة الوصـــــل 
 

 
 . هي مهزة تثبت ابتداء وتسقط درجاً مبا قبلها: همزة الوصل

 :كونوتحرك بالفتح والضم والكسر فت
 .التعريف" ال"مفتوحة يف  •
 . ومضمومة يف الفعل املضموم ثالثه ضماً الزماً  •
 . ومكسورة فيما سوى ذلك •

 : وإذا سبقت همزة الوصل بساكن، فإن القراء يحركون الساكن األول كما يلي
: النــاس) (ِمــَن اجلِنَّــة والنَّــاس: (جلميــع القــراء، مثــل" -اجلــارة -ِمــْن "حيــرك بــالفتح يف حــرف  -

٦(. 
علــيكُم : حيــرك مــيم اجلمــع وواو اجلمــع الســاكن املفتــوح مــا قبلهــا بالضــم جلميــع القــراء، مثــل -

 . الصالة، إليكُم السلم، فتمنوا املوت، وعصوا الرسول
أمــا إذا ســبقت مهــزة الوصــل املكســورة أو املفتوحــة أو املضــمومة ضــماً عارضــاً بســاكن، فــإن  -

 .مجيع القراء يكسرون الساكن األول
ت مهـــزة الوصـــل املضـــمومة ابتـــداء ضـــماً الزمـــاً بســـاكن، وكـــان الســـاكن األول مـــن وإذا ســـبق -

 : أو التنوين، فإن القراء حيركون الساكن األول كما يلي" لتنود"حروف كلمة 
ـــْيِهنَّ يكســـرها وصـــًال عاصـــم ومحـــزة، مثـــل  • ـــُرْج َعَل ـــِت اْخ َأِن ). ٣١:يوســـف( َوقَاَل

 نِ فَتـيالً ). ١٠:األنعـام( َوَلَقِد اْستُـْهِزئَ ). ١١٧:املائـدة( اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َورَبَُّكمْ 
 ).   ١١٠:االسراء( ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمنَ ). ٥٠: النساء( انظر

ــــوا ، مثــــل "أو"، وواو "قــــل"يضــــمها أبــــو عمــــرو البصــــري يف الم  • ــــُل اْدُعــــوا اللَّــــَه َأُو اْدُع ُق
 َوقَالَــِت اْخــُرْج َعلَـــْيِهنَّ ويكســرها فيمــا ســوى ذلـــك، مثــل ). ١١٠:االســراء( الــرَّْحَمنَ 

 َولََقـــــِد اْســـــتُـْهِزئَ ). ١١٧:املائـــــدة( َأِن اْعبُـــــُدوا اللَّـــــَه رَبِّـــــي َورَبَُّكــــمْ ). ٣١:يوســــف(
 ).  ٥٠:النساء( انظر نِ فَتيالً ). ١٠:األنعام(
 اْخــــــُرْج َعَلـــــــْيِهنَّ  َوقَالَـــــــتُ يضــــــمها وصــــــًال احلرميــــــان والشـــــــامي والكســــــائي، مثــــــل  •

ــُدوا اللَّــَه رَبـِّـي َورَبَُّكــمْ ). ٣١:يوســف( ــُد اْســتُـْهِزئَ ). ١١٧:املائــدة( َأُن اْعُب  َوَلَق
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ـــــــــــــيالً ). ١٠:األنعـــــــــــــام( ـــــــــــــوا اللَّـــــــــــــَه ق). ٥٠: النســـــــــــــاء( انظـــــــــــــر نُ َفت  ُ◌ُل اْدُع
 ). ١١٠:االسراء( َأُو اْدُعوا الرَّْحَمنَ 

: النســـاء( انظـــر نِ فَتــيالً مهـــزة الوصــل، يف مثـــل  والبــن ذكــوان كســـر نــون التنـــوين قبــل •
٥٠ .( ٍاقتلوا نِ َلِفي َضالٍل ُمِبين )٨:يوسـف .( إال يفرحمة ادخلوا )األعـراف :
 . الضم والكسر: فله فيهما الوجهان). ٢٦:إبراهيم( خبيثة اجتثتويف ). ٤٩
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 الهمــــزتين من كلمــــــة
 

االســـتفهام املفتوحـــة، وبعـــدها مهـــزة الكلمـــة، مفتوحـــة أو مضـــمومة أو  اهلمـــزتني مـــن كلمـــة هـــي مهـــزة
وقــد ســهل اهلمــزة الثانيــة نــافع وابــن كثــري وأبــو . أأنــذرتم، أألــد، أؤنبــئكم، أئنــا، أئنــك: مكســورة، مثــل

 : عمرو، وهم يف قراءتا على النحو التايل
 . نسهل اهلمزة الثانية، وأدخل ألفاً بينهما يف األنواع الثالثة قالو  -١
سـهل الثانيــة وأدخــل ألفــاً بينهمــا يف املفتوحــة واملكســورة أبــو عمــرو قــوًال واحــداً، ولــه يف املضــمومة  -٢

 . التسهيل مع اإلدخال وعدمه
وســهل اهلمــزة الثانيــة مــن دون إدخــال ابــن كثــري وورش، إال أن ورشــاً لـــه يف املفتوحــة إبــداهلا ألفــاً  -٣

 . ساكنمع املد املشبع إذا جاء بعدها  وجهاً ثانياً 
وأمــا هشــام فلــه اإلدخــال مــع حتقيــق اهلمــزة وتســهيلها يف املفتوحــة ولــه اإلدخــال مــع التحقيــق يف  -٤

قَـاُلوا أَِإنـََّك ). ١٩:األنعـام( أَِإنَُّكـْم لََتْشـَهُدونَ : املكسورة، خبـالف عنـه يف الكلمـات التاليـة
اخلمسـة يف  اللَّـهِ  أَِإلَـٌه َمـعَ ). ٥٥:النمـل( َ◌ِإنَُّكْم لَتَـْأُتونَ أ). ٩٠:يوسف( ألَْنَت يُوُسفُ 

ـــــْرُتمْ ). ٦٤-٦٣-٦٢-٦١-٦٠:النمـــــل( ـــــارُِكو). ١٩:يــــــس( أَِإْن ذُكِّ ـــــوَن أَِإنَّـــــا لََت  َويـَُقوُل
َنا وَُكنَّـا). ٣٦:الصافات( : وهلشـام اإلدخـال قـوًال واحـداً يف الكلمـات التاليـة). ٣:ق( أَِإَذا ِمتـْ
 َــْأُتون ، حيــث يزيــد )١١٣:األعــراف( َقــاُلوا أَِإنَّ لََنــا َألْجــراً ِإنْ ). ٨١:األعــراف( أِإنَُّكــْم لََت

 قَــــاُلوا ِلِفْرَعــــْوَن أَِإنَّ لََنــــا َألْجــــراً ِإنْ ). ٦٦:مــــرمي( أَِإَذا َمــــا ِمــــتُّ . فيهمــــا مهــــزة االســــتفهام
ِقينَ ). ٤١:الشــعراء( َهــًة ُدوَن اللَّـــِه أَِإْفكـــاً آلِ ). ٥٢:الصــافات( يـَُقــوُل أَِإنَّـــَك َلِمــَن اْلُمَصـــدِّ

ــُدونَ  ــْل أَِإنَُّكــْم لََتْكُفــُرونَ ). ٨٦:الصــافات( تُرِي  -يف فصــلت –ويف اهلمــزة ). ٩:فصــلت( ُق
 . وجهان التسهيل والتحقيق مع اإلدخال

 : وله أيضاً اإلدخال قوًال واحداً يف االستفهام يف اثين عشر موضعاً  
١ : ٍأَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديد )٥:الرعد .( 
 ٢/٣ :  ًُعوثُوَن َخْلقاً َجِديدا  ). ٩٨ -٤٩:االسراء( أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٤ : ُعوثُوَن لقد  ). ٨٢:املؤمنون( أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٥ :  ًأَِإَذا ُكنَّا تـَُرابا )٦٧:النمل .( 
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 ٦ :  ٍأَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديد )١٠:السجدة .( 
 ٧/٨ : َُعوثُون  ). ٥٣:الصافات( أَِإنَّا َلَمِديُنونَ ). ١٦:فاتالصا( أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٩ : َأَِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرَِّجال )٢٩:العنكبوت .( 
 ١١/ ١٠ : َُعوثُون َنا وَُكنَّا تـَُراباً َوِعظَاماً أَِإنَّا َلَمبـْ  ). ٤٧:الواقعة( أَِإَذا ِمتـْ
 ١٢ : َأَِإنَّا َلَمْرُدوُدون )١٠:النازعـات .( 

 :  املضمومة اإلدخال وعدمه مع التحقيق يف الكلمات الثالثةوهلشام يف
 ٍُقْل َأُؤنـَبِّـُئُكْم ِبَخْيـر )١٥:آل عمـران  .( ِأَأُْلِقـَي الـذِّْكُر َعَلْيـه )٢٥:القمـر .( أَأُنْـِزَل َعَلْيـِه
 .  نإال أن له يف أألقي وأأنزل وجهاً ثالثاً، هو اإلدخال مع التسهيل كقالو ). ٨:صّ ( الذِّْكرُ 

حيث ورد يف القرآن الكرمي، يسهل اهلمزة الثانية من دون إدخال نافع وابن كثري " أئمة"ويف كلمة  -٥
واملواضــع الــيت وردت فيهــا أئمــة . وأبــو عمــرو، وهلشــام وجهــان اإلدخــال وعدمــه مــع حتقيــق اهلمــزة

 : هي
۱-   ِفـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفر )١٢:التوبة.( 
۲-  ًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَاَوَجَعْلَناُهْم أَئِم )٧٣:األنبياء .( 
۳-  ََوَنْجَعَلُهْم أَئِمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِين )٥:القصص .( 
٤-  َِوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة يَْدُعوَن ِإَلى النَّار )٤١:القصص .( 
٥- ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا  ). ٢٤:السجدة( َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 .هلم التحقيق بال إدخال يف األنواع الثالثة: الكوفيون وابن ذكوان -٦
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 الهمزتين من كلمتين 
 

 . ثالثة منها متفقة ومخسة خمتلفة: للهمزتني من كلمتني مثانية أنواع
 

 األنواع المتفقة 
 

 : األنواع املتفقة اهلمزتان املفتوحتان واملضمومتان واملكسورتان
، جـــاَء َأمرنـــا: اهلمـــزتني مـــن املتفقتـــني يف األنـــواع الثالثـــة أبــو عمـــرو، مثـــلأســقط إحـــدى  -١

أوليــــاُء ُأولئــــك ،مــــن الســــماِء ِإن . فعلــــى تقــــدير إســــقاط اهلمــــزة األوىل يكــــون املــــد
 . منفصًال، وعلى تقدير إسقاط اهلمزة الثانية يكون املد متصالً 

ني مــــن املفتــــوحتني، وخالفــــاه يف وافــــق قــــالون والبــــزي أبــــا عمــــرو يف إســــقاط إحــــدى اهلمــــزت  -٢
املضمومتني واملكسورتني، فلهما فيهما تسـهيل األوىل وحتقيـق الثانيـة مـع توسـط املـد والقصـر 

  هؤالِء ِإن ،أولياُء ُأولئك: قبل اهلمزة املسهلة، مثل
تســهيل اهلمــزة األوىل مــع التوســط : ٢/ ١: للبــزي وقــالون ثالثــة أوجــه بالســوء إالويف كلمــة   -٣

 . بالسّو إالإبدال اهلمزة األوىل واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية / ٣. لقصروا
ففي املفتـوحتني أبـدالها . لورش وقنبل يف األنواع الثالثة وجهان تسهيل اهلمزة الثانية وإبداهلا -٤

 وإذا وقــــع اإلبــــدال قبــــل. ألفــــاً، ويف املضــــمومتني أبــــدالها واواً، ويف املكســــورتني أبــــدالها يــــاء
أوليــاء  -أوليــاُء أُولئــك"، "جــاء احــد –جــاَء َأحــد : "حــرف متحــرك فإنــه ميــد حــركتني، مثــل

وإذا وقــع اإلبــدال قبــل حــرف ". الســماء يلــى -الســماِء ِإىل"وال مثيــل هلــا يف القــرآن، " ولئــك
ــــــــــــــدل حــــــــــــــرف مــــــــــــــد مشــــــــــــــبع ســــــــــــــت حركــــــــــــــات مثــــــــــــــل  جــــــــــــــاء أمرنــــــــــــــا : " ســــــــــــــاكن، أب

  ".أهؤالء ياكم –أهؤالء إياكم "، "جاء آمرنا –
ــوٍط اْلُمْرَســُلونَ ويف  -٥ ــا َجــاَء آَل ُل ــْوَن النُّــُذرُ ). ٦١:احلجــر( فـََلمَّ ــاَء آَل ِفْرَع ــْد َج  َوَلَق

تســهيل اهلمــزة مــع قصــر البــدل : ٣/ ٢/ ١: فيهمــا لــورش مخســة أوجــه، هــي). ٤١:القمــر(
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/ ١: ولقنبـل فيهـا ثالثـة أوجـه. إبدال اهلمزة ألفاً مـع القصـر والطـول: ٥/ ٤. وتوسطه وطوله
  .والطولالقصر واإلبدال مع : ٣/ ٢التسهيل مع القصر، 

إبـداهلا يـاء / ٢تسـهيل اهلمـزة، / ١ثالثـة أوجـه ). ٣١:البقـرة( َهـُؤالِء ِإْن ُكْنـُتمْ ولورش يف  -٦
 . إبداهلا ياء مكسورة/ ٣مشبعة، 

ياء مع إبداهلا : ٣/ ٢تسهيل اهلمزة، / ١: أربعة أوجه). ٣٣:النور( اْلِبَغاِء ِإنْ ولورش يف  -٧
 . إبداهلا ياء مكسورة/ ٤املد ست حركات والقصر حركتني، 

ــــــُتمْ ولقنبــــــل يف  -٨ ــــــُؤالِء ِإْن ُكْن ــــــاِء ِإنْ ، و)٣١:البقــــــرة( َه : وجهــــــان). ٣٣:النــــــور( اْلِبَغ
 . التسهيل، مث اإلبدال مع املد

ــــــــــُتنَّ ولــــــــــورش يف  -٩ ــــــــــَن النَِّســــــــــاِء ِإِن اتـََّقْي ــــــــــيِء ِإْن  ، و)٣٢:األحــــــــــزاب( ِم  َأرَادَ ِللنَِّب
إبــداهلا مــع القصــر واملــد، ووافقــه : ٣/ ٢تســهيل اهلمــزة، / ١: ، ثالثــة أوجــه)٥٠:األحــزاب(

 . من النساء إن اتقيتنقنبل يف 
 



 
وإذا اختلفت حركة اهلمزتني من كلمتني، فلنافع واملكي والبصري حتقيق اهلمزة األوىل دائمـاً، وهلـم 

 : يف اهلمزة الثانية ما يلي
إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فلهم تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمـزة واليـاء، : أوالً 

 ). ٥٨:يوسف( َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسفَ : مثل
فلهــم تســهيل الثانيــة مــا بــني اهلمــزة والــواو، : إذا كانــت اهلمــزة األوىل مفتوحــة والثانيــة مضــمومة: ثانيــاً 

 . ومل يقع له مثيل يف القرآن). ٤٤:املؤمنون( َما َجاَء ُأمًَّة َرُسوُلَهاُكلَّ : مثل
 : فلهـــــم إبــــدال اهلمـــــزة الثانيـــــة واواً، مثـــــل: إذا كانـــــت اهلمـــــزة األوىل مضـــــمومة والثانيــــة مفتوحـــــة: ثالثــــاً 
 ْالسَُّفَهاُء َأال ِإنـَُّهم )١٣:البقرة .( 

َهـُؤالِء : فلهم إبدال اهلمـزة الثانيـة يـاء، مثـل: ة مفتوحةإذا كانت اهلمزة األوىل مكسورة والثاني: رابعاً 
 ). ٥٠:النساء( َأْهَدى
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تسـهيل الثانيـة : فلهـم فيهـا وجهـان األول: إذا كانت اهلمزة األوىل مضمومة والثانيـة مكسـورة: خامساً 
ـُتُم ). ١٤٢:البقـرة( َمـْن َيَشـاُء ِإلَـى: إبداهلا واواً مكسورة، مثل: بني اهلمزة والياء، والثاين أَنـْ

 ). ١٥:فاطر( اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَّهِ 
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 الهمز المفرد
 



 . مأمنه، مؤجال، بئس: مثل. هو اهلمز غري املقرتن بمز آخر 



 –مــــأمون : " أبـــدل ورش اهلمـــزة املفـــردة الســــاكنة حـــرف مـــد إذا وقعـــت فــــاء الكلمـــة، مثـــل -١
 ". املفعلون –املؤمنون " ، " تفعلون –تأملون " ، "مفعول

 . مؤجال، يؤيد: ويبدل ورش كل مهزة مفتوحة بعد ضم إذا كانت فاء الكلمة، مثل -٢
 . ياء مفتوحة، يف مواضعها الثالثة" لئال"وأبدل ورش مهزة  -٣
 ". النسيّ "وأدغم الياء األوىل يف الثانية " النسيء" وأبدل ورش مهزة  -٤
 . تأوي، تأويه، فأووا: وما تصرف منها مثل" مأوى"ويستثىن لورش من اإلبدال كلمة  -٥
وأبـــدل السوســـي اهلمـــزة الســـاكنة مطلقـــاً ســـواء كانـــت فـــاء الكلمـــة أو عينهـــا أو المهـــا، مثـــل  -٦

 : ويستثىن للسوسي منها ما يلي. املؤمنون، البأس، جئت
 : وجاءت يف تسعة عشر موضعاً : ما كان سكونه للجزم: أوالً 

 . يف املائدة" تسؤكم"التوبة، و يف آل عمران و " تسؤهم: "٣/ ٢/ ١
 . يف الشعراء وسبأ ويس" نشأ: "٦/ ٥/ ٤
إن يشأ : يف عشرة مواضع" يشأ: " ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠/ ٩/ ٨/ ٧

فـإن يشـأ و  إن يشـأ يسـكن الـريح. يف النساء واألنعام وإبـراهيم وفـاطر يذهبكم
ومهـــا يف اإلســـراء،  يعـــذبكمإن يشـــأ يـــرحمكم أو أن يشـــأ يف الشـــورى،  اهللا يخـــتم
من يشأ اهللا يضلله ومن يشأ يجعله ومها يف األنعام  . 

 . يف سورة الكهف" يئيه/ "١٧
 . يف سورة البقرة" أو ننسأها/ "١٨
 . يف سورة النجم" مل ينبأ/ "١٩
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 : وهي يف إحدى عشرة كلمة: ما كان سكونه للبناء: ثانياً 
" نبئ/ "٤. يف يوسف" نبئنا / "٣. يف البقرة" أنبئهم/ "٢.  يف الكهف" وهيء لنا/ "١

يف ااألعراف " أرجئه: "٧/٨. يف سوريت احلجر والقمر" نبئهم : "٥/٦. يف احلجر
 . يف سورة اإلسراء والعلق" اقرأ : "١١/ ١٠/ ٩. والشعراء

يَلِتِه َوَفِصـ). ٥١:األحـزاب( َوتـُـْؤِوي ِإلَْيـكَ : ويسـتثىن للسوسـي أيضـاً الكلمـات التاليـة: ثالثاً 
). ٢٠:البلــد( َعلَــْيِهْم نَــاٌر ُمْؤَصــَدةٌ ). ٧٤:مــرمي( أَثَاثــاً َورِْئيــاً ). ١٣:املعــارج( الَّتِــي تـُْؤِويــهِ 
 ٌِإنـََّهــا َعَلــْيِهْم ُمْؤَصــَدة )٨:اهلمــزة .( ْفـَُتوبُــوا ِإلَــى بَــارِِئُكم ، ِْعْنــَد بَــارِِئُكم )٥٤:البقــرة( ،

 . حيث يسكن مهزتيهما حمققتني
 ". الذئب"و " بئر"و " بئس" فق ورش السوسي يف إبدال اهلمزة يف الكلمات وا -٧
 . فقط" الذئب"السوسي يف إبدال مهزة وورش ووافق الكسائي  -٨
 ". لؤلؤ، اللؤلؤ" كما وافق شعبة السوسي يف إبدال اهلمزة األوىل يف  -٩

زاد أبــو عمـرو مهــزة ). ١٤:احلجـرات( ال يَِلــْتُكْم ِمـْن َأْعَمــاِلُكمْ يف " يلـتكم"ويف كلمـة  -١٠
 . فحققها الدوري، وأبدهلا السوسي" يألتكم"ساكنة بعد الياء 
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 نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
 



إذا وقــع احلــرف األخــري مــن الكلمــة األوىل ســاكناً واحلــرف األول مــن الكلمــة الثانيــة مهــزة قطــع فــإن 
. ىل السـاكن قبلهـا ســواء كانـت الكلمتــان موصـولتني أو مفصــولتنيورشـاً يسـقط اهلمــزة وينقـل حركتهــا إ

. اإلنســـان، اإلميـــان، األوىل، األخـــرى، األنبئـــاء: هـــي ال التعريـــف والكلمـــة بعـــدها، مثـــل: واملوصـــولتان
ملكــْت أميــانكم، أْن أدوا إيل، إْن أنــا إال نــذير، عــذاٌب ألــيم، مريضــاً أو : ومثــال الكلمتــني املفصــولتني

علـيكم أنفسـكم، أم حسـبتم : مثـل. كان احلرف الساكن مـيم مجـع فـإن ورشـاً يصـله بـواو  إال إذا. على
 . أن، وهم ألوف



، )أرضسالْ  –اَلرض ( األرض تقرأ : عليه مثل عند الوقفومحزة لـه النقل والسكت يف املوصول  -
 . الوجه الثاين له التحقيقوله وصًال السكت خبلف عن خالد، و ). ءاخرةسالْ  -اَالخرة( اآلخرة تقرأ 

كما أن السكت . على املفصول النقل والتحقيق، وخللف وجه ثالث السكت في الوقفوحلمزة  -
 . على املفصول هو الوجه الثاين خللف وصًال، حيث لـه التحقيق كحفص، والسكت الوجه الثاين

خللـــف وجــه ثـــان،  وإذا كــان املفصــول مـــيم مجــع فلحمــزة فيهـــا وقفــاً التحقيـــق للــراويني، والســكت -
 . وليس حلمزة فيها النقل

: وإذا وجــد يف املقطــع الواحــد مفصــوالن ومل يســكت علــى األول ففــي الوقــف علــى الثــاين وجهــان -
َنــآقَــاَل َأرَأَيْــَت  النقــل والتحقيــق، حنــو ِإلَــى الصَّــْخَرِة فَــِإنِّي َنِســيُت اْلُحــوَت َوَمــا أَْنَســانِيِه ِإال  ِإْذ َأَويـْ

فيقف على أن أذكره بالنقل ) إْذ أوينا : (فإن مل يسكت على). ٦٣:الكهف( ْن َأذُْكَرهُ أَ الشَّْيطَاُن 
ــــق فيقــــرأ  َــــْذكره (والتحقي ــــاين بالنقــــل ). أْن أذكــــره –أو –أن وإذا ســــكت علــــى األول فيقــــف علــــى الث

 ). أذكره سأْن  –أو  –أنَْذكره (بالسكت فيقرأ ) أوينا سإذْ (فإذا قرأ . والسكت
: ن يف املقطع الواحد وسكت على األول ففي الثاين وقفاً النقل والسكت، مثلوإذا وجد موصوال -
ُألُمــورُ َوِإلَــى اللَّــِه تـَْرِجــُع ا َألْمــرُ َوُقِضــَي ا )أمــر سوقضــي اْل ( فــإذا قــرأ بالســكت )  ٢١٠:البقــرة (
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ثــاين وإذا مل يســكت علــى األول ففــي ال). أمــور ساْل  –أو  –اَلمــور (فيقــف بالنقــل والســكت فيقــرأ 
 ). اَلمور(فيقف بالنقل فيقرأ ) وقضي األمر (وقفاً النقل فقط، فإذا مل يسكت على 

 : وشيئاً المنصوب –المرفوع والمجرور  -شيٌءٍ◌  -
وأمــا وقفــاً ففيهـــا . فيهــا الســـكت وصــًال خبلــف عــن خـــالد: شــيء رفعــاً وجــراً، وشـــيئاً نصــباً 

 . يف الثانية النقل، وإبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء األوىل: وجهان
شــْي : (أوجــه النقــل. املرفوعــة ســتة أوجــه ثالثــة علــى النقــل وثالثــة علــى اإلبــدال شــيٌ ففــي 

شـــيُّ  –" إمشـــام"شـــّي  –شـــّي ( وأمـــا اإلبـــدال " ). روم"شـــيُ  –" إمشـــام"شـــيْ  –" إســـكان"
 ").روم"

 شـيْ (وجهـا النقـل . وجهان على النقل ووجهان على اإلبـدال: الرور أربعة أوجه شيءٍ ويف 
 "). روم"شيِّ  –شّي : (ووجها اإلبدال"). روم"شِي  –

 ).شّيا (، واإلبدال )شَيا(النقل : املنصوب فيها وجهانوشيئاً 
ـــىويف  - نـــون التنـــوين يف الم ال التعريـــف وصـــًال وتشـــديد الـــالم إدغـــام : لـــدى الوصـــل عـــاداً األول

ـــــالم  ـــــواو قـــــالون وصـــــًال . لنـــــافع والبصـــــري" عـــــاَدلُّوىل"وإســـــقاط اهلمـــــزة ونقـــــل ضـــــمتها إىل ال ومهـــــز ال
إثبـات مهـزة الوصـل وضـم الـالم وواو : وأما وقفاً علـى عـاداً وابتـداء بـاألوىل فلـورش وجهـان".عاَدلُّْؤىل"

ويف االبتـــداء لقـــالون ". لُـــوىل"، مث إســـقاط اهلمـــزة وضـــم الـــالم وواو بـــني الالمـــني "أَلُـــوىل"بـــني الالمـــني 
 . كحفص: والثالث. مالحظة مهز الواو لقالون كورش مع: األول والثاين: والبصري ثالثة أوجه
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 وقف  هشام وحمزة على الهمز 
 

 . املتطرف مبدهو وقف محزة على اهلمز املتوسط الزائد واملتوسط األصلي 
 



 
: أبدل محزة اهلمزة الساكنة املتوسطة حرف مد يناسـب احلركـة الـيت قبلهـا لـدى الوقـف، مثـل -۱

 –بئـر (، )يومنـون –يؤمنـون (، )تـومرون -تـؤمرون(، )الباس –البأس (، )مامون –أمون م(
 ). الذيب –الذئب (، )بري

وأمـا إذا كانــت اهلمــزة متحركـة بعــد ســاكن غـري األلــف فلحمــزة فيهـا إســقاطها ونقــل حركتهــا  -۲
 ). َجترون -جتأرون(، )موِال -موئال(، )األِفدة -األفئدة(إىل الساكن قبلها، مثل 

: وإذا كـان قبـل اهلمـزة املتحركــة ألـف فـإن اهلمــزة عندئـذ تسـهل مـع مــد األلـف وقصـره، مثــل  -۳
 . أبناؤكم، آباؤكم

شـيَّا  –شـيئاً : (وإذا كان ما قبل اهلمزة املتحركة ياء أصلي ساكن ففيه النقـل واإلبـدال، مثـل -٤
 ). هَية –هيَّة  –هيئة (، )شَيا  –

صــلي ســاكنة فتســقط اهلمــزة وتنقــل حركتهــا إىل الــواو وإذا كــان قبــل اهلمــزة املتحركــة واو أ    -٥
، )ســوَّة -ســوءة: (، أو تبــدل واواً وتــدغم الــواو األوىل يف الثانيــة، مثــل)ســَوة –ســوءة : (مثــل

 ). سوَّاتكم –سوءاتكم (
 -خطيئـتكم : ( وإذا كانت اهلمـزة بعـد يـاء زائـدة أو واو زائـدة ؛ ففيهـا اإلبـدال مـع اإلدغـام -٦

 ).قرّو  –قروء (، )النسّي  – النسيء(، )خطيَّتكم
 : الهمزة المتوسطة المتحركة بعد المتحرك تسعة أنواع -۷

 : إذا كانت مفتوحة بعد فتح أو ضم أو كسر: أوالً 
 ). سال –سأل : ( إذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -أ 
 ). ميه –مائة : ( إذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد كسر فإ�ا تبدل ياء، مثل  -ب 
 ). موجال -مؤجال: (إذا كانت مفتوحة بعد ضم فإ�ا تبدل واواً، مثل  -ج 
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 : مضمومة بعد ضم أو كسر أو فتح: ثانياً 
 . رُءوف: إذا كانت مضمومة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -د 
 . برُءوسكم: إذا كانت مضمومة بعد ضم فإ�ا تسهل أيضاً، مثل  -ه 
وفيها وجه آخر إبداهلا ياء، . فينبئكم: مثلإذا كانت مضمومة بعد كسر فتسهل،   -و 

وجه ثالث وهو إسقاطها وضم ما ). مالئون  –خاطئون  –مستهزءون ( ويف حنو 
 . قبلها

 
 :  مكسورة بعد كسر أو ضم أو فتح: ثالثاً 

 . املطمئنة: وإذا كانت مكسورة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -ز 
 .ها وجه ثان إبداهلا واواً وفي. ُسِئلوا: تسهل إذا كانت مكسورة بعد ضم، مثل  -ح 
وفيها اإلسقاط ). خاطني –خاطئني : (إذا كانت مكسورة بعد كسر، تسهل مثل  -ط 

 . على الرسم وجه ثان
 



 
 . وجه قياسي، ووجه رمسي: هلشام ومحزة وقفاً على اهلمزة املتطرفة وجهان

 . هو القاعدة املطردة: الوجه القياسي
كتب عليه اهلمزة سواء كان ألفاً، أو واواً، أو ياء، أو مل يكن هلا كرسي ا تحسب م: والوجه الرسمي

 . توضع عليه
 : وبيا�ا على النحو التايل. وهناك أنواع متعددة للهمزة املتطرفة

ويوقـــف عليهـــا . اقـــرأ، أم مل ينبـــأ، وإن يشـــأ، إن تشـــأ: أن تكـــون اهلمـــزة ســـاكنة بعـــد فـــتح مثـــل -۱
 . اقرا، ينبا، يشا، نشا: يعياً بإبدال اهلمزة، ألفاً مداً طب

ويوقــف عليهــا . بــدأ، ذرأ، إذ تــربأ، أســوأ، ال ملجــأ: أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة بعــد فــتح، مثــل -۲
 . بدا، ذرا، تربا، أسوا، ال ملجا: بإبدال اهلمزة ألفاً مدا طبيعياً 

ويوقــف عليهــا بإبــدال . وهيــئ، نبــئ: أن تكــون اهلمــزة ســاكنة ســكوناً أصــلياً بعــد كســر، مثــل -۳
 . هيِّْي، نيبِّْ : اهلمزة ياء ساكنة مدا طبيعياً 
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ويوقـف عليهـا بإبـدال . اسـتهزئ، قـرئ: أن تكـون اهلمـزة مفتوحـة بعـد كسـر مرسـومة يـاء، مثـل -٤
 . استهزي، قري: اهلمزة ياء مداً طبيعياً 

فيوقــف . اخلــبء: أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة مكتوبــة علــى الســطر وقبلهــا ســاكن صــحيح مثــل -٥
 . اخلبْ : زة ونقل حركتها إىل الباء مع اإلسكانعليها بإسقاط اهلم

: فيوقــف عليهــا بــوجهني. يســتهزأ، املــأل، ينبــأ: أن تكــون اهلمــزة مضــمومة علــى ألــف بعــد فــتح مثــل -٦
 . وجه قياسي، وهو تسهيلها بني اهلمزة والواو، ووجه رمسي وقياسي، وهو إبداهلا ألفاً 

فيوقف . عن النبأ، من محأ، من ملجأ إىل املأل،: أن تكون مكسورة على ألف بعد فتح، مثل -۷
وجــه قياســي ؛ وهــو تســهيلها بــني اهلمــزة واليــاء، ووجــه رمســي وقياســي، وهــو : عليهــا بــوجهني

 . إبداهلا ألفاً 
يف البقــرة . بــني املــرء: أن تكــون اهلمــزة مكســورة مــن دون كرســي وقبلهــا ســاكن صــحيح، مثــل -۸

ونقــل كســرتا إىل الــراء مــع اإلســكان إســقاط اهلمــزة : واألنفــال ؛ فيوقــف عليهــا بــوجهني ومهــا
 . والروم

يف ســورة ) قــروء : ( أن تكــون اهلمــزة مكســورة مــن دون كرســي قبلهــا واو ســاكنة زائــدة، مثــل -۹
 . إبداهلا واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع اإلسكان والروم: البقرة، فيوقف عليها بوجهني

. ســوء، الســوء: ســاكن أصــلي مــدي مثــل أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة مــن دون كرســي قبلهــا واو -۱۰
فيوقـــــف عليهـــــا بـــــوجهني، مهـــــا إبـــــدال اهلمـــــزة فيهمـــــا واواً، وإدغـــــام الـــــواو األول يف الثـــــاين مـــــع 

 . اإلسكان، مث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان
فيوقف ) تبوأ، ليسوأ : ( أن تكون اهلمزة مفتوحة على ألف قبلها واو ساكن أصلي مدي مثل -۱۱

إبدال اهلمزة فيهما واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع اإلسكان، مث إسقاط : ليها بوجهنيع
 . اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان

سـيء، جـيء، : أن تكون اهلمزة مفتوحـة مـن دون كرسـي قبلهـا يـاء سـاكن أصـلي مـدّي، مثـل -۱۲
اليـاء األول يف الثـاين مـع اإلسـكان، مث إبـداهلا يـاء، وإدغـام : فيوقف عليها بـوجهني مهـا. تفيء

 . إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الياء مع اإلسكان
بالنحــل، ) دفء(بـآل عمــران، و) مــلء : ( أن تكـون اهلمــزة مضـمومة وقبلهــا سـاكن صــحيح، مثـل -۱۳

: فيوقف عليها بثالثة أوجـه. يف احلجر) منهم جزؤ(يف عبس، و) يفر املرءُ (يف النبأ، و) ينظر املرءُ (و
 . بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها مع اإلسكان والروم واإلمشام
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. بــريٌء، النســيءُ : أن تكــون اهلمــزة مضــمومة مــن دون كرســي وقبلهــا يــاء ســاكنة زائــدة، مثــل -۱٤
بإبدال اهلمزة ياء، وإدغام الياء األول يف الثاين مع اإلسكان والروم : فيوقف عليها بثالثة أوجه

 . واإلمشام
. أضـــاء، جـــاء، شـــاء، الـــدماء: ن تكـــون اهلمـــزة مفتوحـــة مـــن دون كرســـي وقبلهـــا ألـــف، مثـــلأ -۱٥

 . إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول يف املد: فيوقف عليها بثالثة أوجه وهي
فيوقـف . باألنعـام. من نبأ املرسلني: أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على ياء بعد فتح، مثل -۱٦

وجهـان قياسـاً ومهـا تسـهيلها بـني اهلمـزة واليـاء، إبـداهلا ألفـاً، ووجهـان رمسـاً : هعليها بأربعة أوجـ
 . إبداهلا ياء مع اإلسكان والروم: ومها

لكـــل امــرٍئ، مـــن : أن تكــون اهلمــزة مكســـورة مرســومة علـــى يــاء وقبلهـــا حــرف مكســـور، مثــل -۱۷
ــ رَ ْكــمَ وَ شــاطِئ،  ويبــدهلا يــاًء ســاكنة هلشــام دون محــزة ألن محــزة يســكن مهزتــا وصــًال  -يءِ السَّ

تســـهيلها بـــني اهلمـــزة واليـــاء، : وجهـــان قياســـاً ومهـــا: فـــالوقف عليهـــا يكـــون بأربعـــة أوجـــه. وقفـــاً 
إبداهلا ياء سـاكنة مث رومهـا، فصـارت ثالثـة أوجـه أداًء : وإبداهلا ياء ساكنة، ووجهان رمساً ومها

 . وأربعة تقديراً 
يف الواقعة، ) كأمثال اللؤلؤ(ف مضموم، أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على واو وقبلها حر  -۱۸

: وجهــان قياســاً ومهــا: يف احلــج وفــاطر لــدى جرهــا فــالوقف عليهــا يكــون بأربعــة أوجــه) ولؤلــؤ(
إبــداهلا واواً ســاكنة مث : تســهيلها مــا بــني اهلمــزة واليــاء، إبــداهلا واواً ســاكنة، ووجهــان رمســاً ومهــا

  .رومها، فصارت ثالثة أوجه أداًء وأربعة تقديراً 
بســوء، مــن : أن تكــون اهلمــزة مكســورة مــن دون كرســي وقبلهــا واو ســاكن أصــلي مــدي، مثــل -۱۹

دائـرة : سوء، أو أن تكون اهلمزة مكسورة مـن دون كرسـي وقبلهـا واو لـني سـاكن أصـلي، مثـل
إبــدال اهلمــزة : فيوقــف عليهمــا بأربعــة أوجــه وهــي. الســوِء، امــرأ ســوء، ظــن الســوِء، مثــل الســوءِ 

او األول يف الثـــاين مــع اإلســـكان والــروم، مث إســقاط اهلمـــزة ونقــل حركتهـــا إىل واواً، وإدغــام الــو 
 . الواو مع اإلسكان والروم

الـــرور، ) شـــيءٍ : (أن تكــون اهلمـــزة مكســـورة مـــن دون كرســـي وقبلهـــا يــاء لـــني ســـاكن أصـــلي، مثـــل -۲۰
ين، مــــع إبـــداهلا يــــاء وإدغـــام اليــــاء األول يف الثـــا: ٢/ ١: فـــالوقف عليهـــا يكــــون بأربعـــة أوجــــه وهـــي

 . مث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الياء مع اإلسكان والروم: ٤/ ٣. اإلسكان والروم
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فيوقــف . إن امــرؤ، كــأ�م لؤلــؤ: أن تكــون اهلمــزة مضــمومة مرســومة علــى واو بعــد ضــم، مثــل -۲۱
وجهان قياساً ومها إبدال اهلمزة واواً ساكنة، وتسـهيلها بـني اهلمـزة والـواو، : عليها خبمسة أوجه

إبــداهلا واواً مــع اإلســكان والــروم واإلمشــام، فصــارت أربعــة أوجــه لفظــاً : الثــة أوجــه رمســاً وهــيوث
 . ومخسة تقديراً 

يف ) تفتـؤ(حيـث وقعـت، ) يبـدؤ: (أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على واو بعد فتح، مثـل -۲۲
يف ) يعبؤا(، يف النور)) يدرؤا(كالمها يف طه، ) أتوكؤا، ال تظمؤا (يف النحل، ) يتفيؤا(يوسف، 
يف التوبة خبلف، ويف إبراهيم والتغابن، ) نبؤا(يف القيامة، ) ينبؤا(يف الزخرف، ) ينشؤا(الفرقان، 

يف األول مـن املؤمنـون، وثالثـة يف النمـل، فيوقـف علـى اهلمـزة يف كـل هـذه ) امللؤا(وحريف ص، 
وإبداهلا ألفاً، وثالثة رمساً تسهيلها بني اهلمزة والواو، : وجهان قياساً ومها: األمثلة خبمسة أوجه

 . إبداهلا واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام: وهي
يســتهزُِئ، (أن تكــون اهلمــزة مضــمومة مرســومة علــى يــاء وقبلهــا حــرف صــحيح مكســور، مثــل  -۲۳

وجهــان قياســاً : ، فيوقــف عليهــا خبمســة أوجــه)يبــِدُئ، تــِربُئ، أبــِرِ◌ُئ، البــارُِئ، املكــر الســيُئ 
إبـداهلا يـاء مـع :  اهلمـزة والـواو، وإبـداهلا يـاء سـاكنة، وثالثـة أوجـه رمسـاً وهـيتسهيلها بني: ومها

 .  اإلسكان والروم واإلمشام، فصارت أربعة أوجه أداًء ومخسة تقديراً 
أن تكــون اهلمــزة مضــمومة أو مكســورة دون كرســي وقبلهـــا ألــف، مثــل الســفهاُء، يشــاُء، مـــن  -۲٤

إبـــداهلا ألفـــاً مـــع الطـــول والتوســـط : ٣/ ٢/ ١: هفيوقـــف عليهـــا خبمســـة أوجـــ. الســـماِء، البغـــاءِ 
تسهيلها بني اهلمـزة وحـرف املـد الـانس حلركتهـا مـع التوسـط والقصـر : ٥/ ٤والقصر يف املد، 

 .  هلشام، والطول والقصر حلمزة
ســوء، الســوء، : أن تكــون اهلمــزة مضــمومة دون كرســي وقبلهــا واو ســاكن أصــلي مــدي، مثــل -۲٥

إبــداهلا واواً، وإدغــام الــواو األول يف الثــاين : ٣/ ٢/ ١: وجــه وهــيفيوقــف عليهــا بســتة أ. لتنــوء
مث إســــقاط اهلمـــــزة ونقــــل حركتهـــــا إىل الــــواو مـــــع : ٦/ ٥/ ٤مــــع اإلســـــكان والــــروم واإلمشـــــام، 

 .  اإلسكان واإلمشام
املســـيئ، : أن تكـــون اهلمـــزة مضـــمومة مـــن دون كرســـي وقبلهـــا يـــاء ســـاكن أصـــلي مـــدي، مثـــل -۲٦

. شـيء: مومة من دون كرسي وقبلها يـاء لـني سـاكن أصـلي، مثـلأو تكون اهلمزة مض. يضيئ
إبــداهلا يــاء وإدغــام اليــاء األول يف : ٣/ ٢/ ١: فيوقــف علــى هــاتني اهلمــزتني بســتة أوجــه وهــي

إســقاط اهلمــزة، ونقــل حركتهــا إىل اليــاء مــع : ٦/ ٥/ ٤الثــاين مــع اإلســكان والــروم واإلمشــام، 
 .  اإلسكان والروم واإلمشام
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يف يونس، ) من تلقائ نفسي : (مزة مكسورة مرسومة على ياء وقبلها ألف، مثلأن تكون اهل -۲۷
فيوقـف عليهـا بتسـعة . يف الروم) بلقاءي، لقاءي(يف النحل، ) وإيتاءي(يف طه، ) من آناءي(

: ٥/ ٤إبــــداهلا ألفــــاً مــــع الطــــول والتوســــط والقصــــر، : ٣/ ٢/ ١: مخســــة قياســــاً وهــــي: أوجــــه
ع التوســط والقصــر هلشــام، والطــول والقصــر حلمــزة، وأربعــة رمســاً تســهيلها بــني اهلمــزة واليــاء مــ

 .  إبداهلا ياء ساكنة مع الطول والتوسط والقصر، مث رومها مع القصر: وهي
يف املوضعني ) جزؤا(أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على واو قبلها ألف حمذوفة خطاً، مثل  -۲۸

األنعـام ) شركؤا(يف األنعام والشعراء، ) أنبـؤا(األولني من املائدة، ويف الزمر والشورى واحلشر، و
) بلـؤا(يف الصـافات، ) البلـؤا(يف غـافر، ) دعـؤا(يف فاطر، ) علمؤا(يف الروم، ) نشؤا(والشورى، 

: فالوقف عليها يكون باثين عشـر وجهـاً، مخسـة قياسـاً وهـي. يف املمتحنة) بُرءؤا(يف الدخان، 
تســهيلها مــع التوســط والقصــر : ٥/ ٤ط والقصــر، إبــداهلا ألفــاً مــع الطــول والتوســ: ٣/ ٢/ ١

إبــــداهلا واواً مـــع الطــــول والتوســــط : ٣/ ٢/ ١هلشـــام، والطــــول والقصـــر حلمــــزة، وســــبعة رمســـاً، 
روم الواو : ٧اإلمشام مع الطول والتوسط والقصر، مث : ٦/ ٥/ ٤والقصر على أ�ا عارض، مث 

 . مع قصر األلف
 

     



 
 . وهي حلمزة فقط. زائد إما أن يكون حرفاً أو كلمةوال



، )ْالنتم–ألنتم (، )أاْنتم  –أأنتم : ( تسهل اهلمزة املفتوحة املسبوقة حبرف زائد مفتوح، مثل -۱
 . وفيها التحقيق وجه ثان). أاْنذرتم –أأنذرتم (

 .سألقي، وفيه التحقيق وجه ثان: ح، مثلتسهل اهلمزة املضمومة بعد حرف زائد مفتو  -۲
، وفيهـا التحقيـق وجـه )بيذن –بإذن (تسهل اهلمزة املكسورة بعد حرف زائد مكسور، مثل  -۳

 . ثان
 . ، وفيها التحقيق وجه ثان)لني –لئن (تسهل اهلمزة املكسورة بعد فتح، مثل  -٤
 . ا التحقيق وجه ثان، وفيه)بياياتنا –بآياتنا : (تبدل اهلمزة املفتوحة ياء بعد كسر مثل -٥
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وإبداهلا ياء وجه ثان، وحتقيقها . ألوالهم، ألخراهم: تسهل اهلمزة املضمومة بعد كسر، مثل -٦
 . أيضاً وجه ثالث

ففيهـــا . يـــا آدم، يـــا إبـــراهيم: وإذا كانـــت اهلمـــزة بعـــد يـــاء النـــداء مفتوحـــة أو مكســـورة، مثـــل -۷
 . تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر، وفيها التحقيق وجه ثالث

وإذا كانت اهلمزة مفتوحة بعد هـاء التنبيـه ففيهـا تسـهيل اهلمـزة مـع الطـول والقصـر وحتقيقهـا  -۸
 . ها أنتم، هؤالء: وجه ثان، مثل

 . األرض، اإلميان: إذا كانت اهلمزة بعد ال التعريف ففيها النقل والسكت، مثل -۹

 

قــال : (فتبــدل واواً بعــد الضــم.  بكلمــة ففيهــا حلمــزة وقفــاً اإلبــدالإذا وقعــت اهلمــزة الســاكنة متوســطة 
السموات : (وتبدل ياء بعد كسر مثل). ياصاحلوتنا –ياصاحل ائتنا (، )قال فرعونوتوين –فرعون ائتوين 

 .) اهلدىاتنا –اهلدى ائتنا : (وتبدل ألفاً بعد الفتح مثل). السماواتيتوين  –ائتوين 

 

وفيــه أيضــاً إســقاط . واو أصــلياً قبــل اهلمــزة ففيــه وقفــاً اإلبــدال مــع اإلدغــام، مثــل لتنــوءوإذا كــان الــ -
 . اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان والروم واإلمشام

، -ىل الياءإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إ -نقل وإذا كان الياء أصلياً قبل اهلمزة ففيه لدى الوقف ال -
 . ياء وإدغام الياء األول يف الثاين وفيها أيضاً إبدال اهلمزة
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 اإلظهار واإلدغام  
 

 .اإلدغام الصغري هو التقاء حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً 
 : وللقراء مذاهب يف هذا اإلدغام وهي على الرتتيب



ُقْلَنـــــا اْضـــــِرب بـَِّعَصـــــاَك اْلَحَجـــــرَ : يـــــدغم البـــــاء يف البـــــاء متـــــاثًال جلميـــــع القـــــراء،  مثـــــل -١  فـَ
 ).٦:البقرة(

 : ويدغم الباء يف الفاء، أليب عمرو والكسائي وخالد، يف مخسة مواضع  -٢
 ) ٧٤:النساء( َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً :  األول 

 ) ٥:الرعد( َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُلُهمْ : الثاين
 )   ٦٣:االسراء( قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعكَ : الثالث
 ) ٩٧:طـه) (قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِفي اْلَحَياةِ : الرابع

 ).١١:احلجرات( َوَمْن َلْم يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  : اخلامس 
 . إال أن خالد له اخللف يف موضع احلجرات

ـــــْن َيَشـــــاءُ  :  املـــــيم يـــــدغم البـــــاء يف: البـــــاء مـــــع املـــــيم -٣ ـــــذُِّب َم ـــــُر ِلَمـــــْن َيَشـــــاُء َويـَُع  فـَيَـْغِف
يَـا كما يدغم الباء يف املـيم يف . يف سورة البقرة لقالون والبصري واألخوين). ٢٨٤:البقرة(

قوًال واحداً لقنبل وعاصم والكسائي، وباإلظهار قوًال واحـداً ). ٤٢:هود( بـَُنيَّ ارَْكْب َمَعَنا
 . وخلف، وباإلظهار واإلدغام لكل من البزي وقالون وخالد لورش وابن عامر



 . يدغم التاء يف التاء متاثًال جلميع القراء -١
َبْت ثَُمودُ مثل : أدغم التاء يف الثاء البصري والشيخان وابن عامر -٢  ).٤:احلاقة( َكذَّ
 ).٣٦:احلج( ُنوبـَُهافَِإَذا َوَجَبْت جُ مثل : أدغم التاء يف اجليم البصري واألخوان -٣
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فـََلمَّـا أَثـَْقلَـْت َدَعـَوا ). ٨٩:يـونس( ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَمـاأدغم التاء يف الدال اجلميـع يف  -٤
 ). ١٨٩:األعراف(  اللَّهَ 

 ُكلََّمــــــا َخَبــــــْت زِْدنَــــــاُهْم َســــــِعيراً مثــــــل : أدغــــــم التــــــاء يف الــــــزاي أبــــــو عمــــــرو واألخــــــوان -٥
 ). ٩٧:االسراء(

لَـْوال ). ١٩:يوسـف( َوَجـاَءْت َسـيَّارَةٌ مثـل : لسني أبـو عمـرو واألخـوانأدغم التاء يف ا -٦
 ) ٢٠:حممد( نـُزَِّلْت ُسورَةٌ 

َمْت َصَواِمعُ أدغم التاء يف الصاد أبو عمرو وابن ذكوان واألخوان يف  -٧ ). ٤٠:احلج( َلُهدِّ
 ). ٩٠:النساء( مْ َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُهُ وأدغم ابو عمرو وابن عامر واألخوان 

 َودَّْت طَائَِفـةٌ ). ٧٢:آل عمران( َوقَاَلْت طَائَِفةٌ : أدغم التاء يف الطاء اجلميع يف حنو -٨
 ). ١١٣:النساء( َلَهمَّْت طَائَِفةٌ ويف ). ٦٩:آل عمران(

 ِإال َمـا َحَملَـْت ظُُهورُُهَمـامثـل : أدغم التاء يف الظاء البصـري وورش والشـامي واألخـوان -٩
ــــــا). ١٤٦:نعــــــاماأل( ــــــْت ظُُهورُه ــــــاٌم ُحرَِّم َع ــــــةً ). ١٣٨:األنعــــــام( َوأَنـْ َــــــْت ظَاِلَم  َكان
 ). ١١:االنبياء(



َوتِْلـَك اْلَجنَّـُة ويف ). ٤٣:األعراف( َأْن تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثـُْتُموَهايدغم الثاء يف التاء يف  -١
وأدغـــم الثـــاء يف التـــاء يف . أبـــو عمـــرو وهشـــام واألخـــوان). ٧٢:الزخـــرف( الَّتِـــي ُأورِثـُْتُموَهـــا

 َكـــْم لَِبْثـــتَ  لبثـــت ومـــا تصـــرف منـــه إفـــراداً ومجعـــاً أبـــو عمـــرو وابـــن عـــامر واألخـــوان مثـــل
 ).٥٢:االسراء( ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َقِليالً ، )٢٥٩:البقرة(

ــُه يـَْلَهــْث َذِلــكَ يف  الــذال يفالثــاء يــدغم  -٢ أليب عمــرو وابــن ذكــوان ). ١٧٦:األعــراف( َأْو تـَتـْرُْك
 . وعاصم واألخوين، ويظهره ورش وابن كثري وهشام، ولقالون وجهان اإلظهار واإلدغام



 ).٦١:املائدة( َوَقد دََّخُلوامثل : يدغم الدال يف الدال للجميع -١
ــــيََّن الرُّْشــــدُ : ويــــدغم الــــدال يف التــــاء عنــــد اجلميــــع مثــــل -٢ ــــد تـَّبَـ ــــا ، )٢٥٦:البقــــرة( َق َفَم

 ). ٤٧:يوسف( َحَصْدُتمْ 
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-٥٢- 

يف موضــعيها  َوَمــْن يُـرِْد ثـَــَوابَ ويـدغم الـدال يف الثــاء أبـو عمــرو وابـن عــامر واألخـوان يف  -٣
 )١٤٥:آل عمران(يف 

 ).١٢٨:التوبة( َلَقْد َجاءَُكمْ مثل : ويدغم الدال يف اجليم أبوعمرو وهشام واألخوان -٤
 ).١٧٩:األعراف( َوَلَقْد َذرَْأنَامثل : ام واألخوانأدغم الدال يف الذال أبو عمرو وهش -٥
: أدغم الدال يف الزاي أبو عمـرو وهشـام واألخـوان، والبـن ذكـوان وجهـان اإلظهـار واإلدغـام -٦

 ).٥:امللك( َوَلَقْد زَيـَّنَّامثل 
  ).١٠٢:املائدة( َقْد َسأََلَها قـَْومٌ مثل : واألخوان هشامأدغم الدال يف السني أبو عمرو  -٧
 ). ٣٠:يوسف( َقْد َشَغَفَها ُحّباً مثل : واألخوان هشامأدغم الدال يف الشني أبو عمرو  -٨
). ٤١:االسـراء( ◌ً َوَلَقـْد َصـرَّفْـَنا: أدغم الدال يف الصاد أبو عمرو وهشام واألخوان مثـل -٩

فاحتـــة مـــرمي يف ذال ذكـــر أبـــو عمـــرو وابـــن عـــامر واألخـــوان " كهـــيعص"وأدغـــم دال صـــاد يف 
 ِْكرُ كهيعص ذ )٢:مرمي( 

َقـــْد َضـــلَّ َســـَواءَ مثـــل : أدغـــم الـــدال يف الضـــاد ورش وأبـــو عمـــرو وابـــن عـــامر واألخـــوان -١٠  فـَ
 ). ١٠٨:البقرة( السَِّبيلِ 

َقـــْد ظََلـــَم نـَْفَســـهُ أدغـــم الـــدال يف الظـــاء ورش وأبـــو عمـــرو وابـــن عـــامر واألخـــوان مثـــل  -١١  فـَ
 ). ٢٤:صّ ( ظََلَمكَ  قَاَل َلَقدْ إال أن هشاماً أظهرها عند ). ٢٣١:البقرة(



كمــا أدغموهــا يف الظــاء ). ٨٧:األنبيــاء( ِإذ ذََّهــبَ أدغــم الــذال يف الــذال اجلميــع مثــل  -١
 ). ٣٩:الزخرف(  ِإذ ظََّلْمُتمْ  مثل 

). ٢٧:غــافر( ِإنـِّي ُعــْذُت ِبَربـِّيمثــل : أدغـم الـذال يف التــاء أبـو عمـرو واألخــوان وهشـام -٢
 ُِبَربِّي َوِإنِّي ُعْذت)٢٠:الدخان .( َنَبْذتـَُها كما أدغـم الـذال يف التـاء ). ٩٦:طـه(  فـَ

ــْذُتُم اْلِعْجــلَ يف اختــذت كيفمــا جــاءت غــري حفــص واملكــي مثــل  ُــمَّ اتََّخ ). ٥١:البقــرة(ث
 َْواتََّخْذُتُموُه َورَاءَُكم)٩٢:هود .( ُلَْيَتِني اتََّخْذت )٢٧:الفرقان( 

 ). ١٠:األحزاب( ِإْذ َجاُءوُكمْ بو عمرو وهشام مثل أدغم الذال يف اجليم أ -٣
ــــــهِ : ادغــــــم الــــــذال يف الــــــدال أبــــــو عمــــــرو وابــــــن عــــــامر واألخــــــوان مثــــــل -٤ ــــــوا َعَلْي  ِإْذ َدَخُل

 ). ٥٢:احلجر(
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- ٥٣- 

 َوِإْذ زَيَّـــــَن َلُهـــــمُ : أدغـــــم الـــــذال يف الـــــزاي أبـــــو عمـــــرو وهشـــــام وخـــــالد والكســـــائي مثـــــل -٥
 ).٤٨:األنفال(

 لَـــْوال ِإْذ َســـِمْعُتُموهُ : بــو عمـــرو وهشــام وخـــالد والكســائي مثــلأدغــم الــذال يف الســـني أ -٦
 )١٢:النور(

 َوِإْذ َصـــَرفْـَنا ِإلَْيـــكَ : أدغــم الـــذال يف الصـــاد أبـــو عمـــرو وهشــــام وخـــالد والكســائي مثـــل -٧
 ). ٢٩:االحقاف(

 َلْمـــُتمْ ِإْذ ظَ ). ٦٤:النســاء( َولَـــْو أَنـَُّهــْم ِإْذ ظََلُمــواأدغــم الــذال يف الظــاء اجلميــع يف  -٨
 ) ٣٩:الزخرف(



 فَاْصــــِبْر ِلُحْكــــِم رَبِّــــكَ مثــــل : يف الــــالم أبــــو عمــــرو خبلــــف عــــن الــــدوريالســــاكنة أدغــــم الــــراء  -١
 ).٤٨:القلم(



 .)٩من اآلية: سـبأ(ِإْن َنَشْأ َنْخِسْف ِبِهمُ أدغم الكسائي الفاء يف الباء يف  -١



إدغاماً ناقصاً ). ٢٠:املرسالت( أََلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهينٍ اف يف الكاف يف تدغم الق -١
 .للجميع، وهلم إدغامها إدغاماً تاماً كذلك



 ). ٧٨:النساء( يُْدرِككُُّم اْلَمْوتُ أمجعوا على إدغام الكاف يف الكاف يف  -١



 فـَُقـْل َهـل لـَّكَ ). ٥٠:األنعـام( ُقل الَّ َأُقوُل َلُكمْ يع مثل تدغم الالم يف الالم للجم -١
 ). ١٨:النازعـات(

ــــةً مثــــل : يف التــــاء للكســــائي ومحــــزة وهشــــام" بــــل، هــــل" وتــــدغم الم   -٢ ــــْأتِيِهْم بـَْغَت  بَــــْل َت
هـــل ووافقهـــم يف اإلدغـــام أبـــو عمـــرو يف ). ٦٥:مـــرمي( َهـــْل تـَْعَلـــُم لَـــهُ ). ٤٠:االنبيـــاء(
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-٥٤- 

َأْم َهـْل َتْسـَتِوي الظُُّلَمـاُت إال أن هشاماً يظهر الالم يف التاء يف . امللك واحلاقةيف  ترى
 ). ١٦:الرعد( َوالنُّورُ 

 ) ٣٦:املطففني( َهْل ثـُوِّبَ أدغم الم هل يف الثاء هشام ومحزة والكسائي مثل  -٣
ــالكســائي يف أبــو احلــارث عــن أدغــم الم يفعــل الزومــة يف الــذال  -٤ ــْن يـَْفَع ــكَ َوَم يف  ْل َذِل

، )١١٤، ٣٠: النســـــــــاء(، و)٢٨:آل عمـــــــــران(، و)٢٣١:البقـــــــــرة(يف : مواضـــــــــعها الســـــــــتة
  .)٩: املنافقون(، و)٦٨:الفرقان(و

). ٢٢مــن اآليــة: الكهــف( قُــْل رَبِّــي َأْعَلــمُ : أدغــم الم قــل وبــل يف الــراء اجلميــع يف حنــو -٥
 َِبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيه )١٥٨:النساء  .( 

 ) ٣٣:الرعد( َبْل زُيِّنَ م بل يف الزاي هشام والكسائي مثل أدغم ال -٦
 ) ١٨:يوسف( َبْل َسوََّلْت َلُكمْ أدغم الم بل يف السني هشام واألخوان مثل  -٧
ُهمْ أدغم الم بل يف الضاد الكسائي مثل  -٨  ) ٢٨:االحقاف( َبْل َضلُّوا َعنـْ
َهــــابَـــأدغـــم الم بـــل يف الطـــاء الكســــائي وهشـــام وخـــالد خبلــــف عنـــه  -٩  ْل طََبــــَع اللَّـــُه َعَليـْ

 ) ١٥٥:النساء(
 ). ١٢:الفتح( َبْل ظَنَـْنُتمْ أدغم الم بل يف الظاء هشام والكسائي مثل  -١٠
ــــْومٌ أدغــــم الم بــــل وهــــل يف النــــون الكســــائي مثــــل  -١١ ــــْل ). ١٥:احلجــــر( بَــــْل َنْحــــُن قـَ َه

 ). ٧:سـبأ( َنُدلُُّكمْ 
بَـــْل ال ). ٧٠:األنفـــال( ْل ِلَمـــْن ِفـــيقُـــ: أدغـــم الم بـــل وهـــل يف الـــالم اجلميـــع يف حنـــو -١٢

 ).٢٨:الروم( َهْل َلُكْم ِمنْ ). ٥٦:املؤمنون( َيْشُعُرونَ 



ــــــْرآنِ أدغــــــم نــــــون يــــــس يف الــــــواو يف  -١ ــــــس َواْلُق ــــــواو يف )٢:يـــــــس (ي ن ، ونــــــون ن يف ال
 ن َواْلَقَلــمِ يف ورش وابــن عــامر وشــعبة والكســائي، ولــورش اإلظهــار ) ١:القلــم(َواْلَقَلــمِ 

 .وجه ثان
: القصص(و) ١:الشعراء(يف  طسموأدغم اجلميع إال محزة نون سني عند امليم يف اآلية   -٢

١.( 
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- ٥٥- 

ْهـهُ يدغم اهلـاء يف اهلـاء متـاثًال مثـل  -١ َنَمـا يـَُوجِّ  َعنِّـي َمالِيَـْه َهلَـكَ ويف ). ٧٦:النحـل( أَيـْ
هلــاء وصــال جلميــع القــراء خبلــف عــنهم فلهــم الســكت مــا بــني يــدغم اهلــاء با). ٢٩:احلاقــة(

 ). ماَيل هلك ( اهلاءين، إال محزة فله حذف اهلاء وصًال 
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-٥٦- 

 

 أحكام النون الساكنة والتنوين
 

اهلمــزة واهلــاء والعــني واحلــاء والغــني : تظهــر النــون الســاكنة والتنــوين عنــد حــروف احللــق وهــي -١
 . واخلاء

جلميع القراء، إال خلفاً " ينمو " وتدغم بغنة يف حروف . والراء بال غنة تدغم النون يف الالم -٢
 . فإنه يدغم النون يف الواو والياء من دون غنة

 . أمجعوا على قلب النون ميماً عند الباء -٣
 . وأمجعوا أيضاً على إخفاء النون عند احلروف اخلمسة عشر الباقية -٤
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- ٥٧- 

 

 الفتح واإلمالة والتقليل
 

 .هي لفظ ما بني األلف والياء وهي إىل الياء أقرب، وتسمى اإلمالة الكربى :لة اإلما
 .لفظ ما بني اإلمالة واأللف وهي إىل األلف أقرب، وتسمى اإلمالة الصغرى :التقليل

 .وللقراء يف ذلك مذاهب، منهم املقل يف هذا ومنهم املكثر ومنهم من ال يراها يف قراءته أبداً 



 : أمال محزة والكسائي كل ألف أصله ياء مرسوم بياء، ويف ذلك استثناءات
األلف الذي اصله ياء يعـرف بتثنيتـه إذا كـان امسـاً، وبإضـافة تـاء الفاعـل إذا كـان فعـًال، فأمـا  -۱

ومثل األفعال ). أعميان –األعمى ( ، )هديان  –اهلدى (، )هويان –اهلوى : (األمساء مثل
وإذا كـان أصـله واويـاً فـال ). اجتبيـت –اجتىب ( ، )سعيت –سعى ( ، )أشرتيت –أشرتى (

الضــحى، ضــحاها، :  ويســتثىن منهــا). جنــوت –جنــا (، )علــوت –علــى : ( إمالــة فيــه، مثــل
اجنى، : فإذا زيد الواوي حتول إىل يائي ممال، مثل.  الربا، القوى، فقد أماهلن محزة والكسائي

ــــــى ــــــل املمــــــال املرســــــ. اســــــتعلى وابتل ــــــاءومث موســــــى، وعيســــــى، وحيــــــىي، ومــــــىت، وأىن : وم بالي
وأيضـاً . لـدى، وعلـى، وإىل، وحـىت: ويستثىن من املرسوم باليـاء. االستفهامية، وعسى، وبلى

 . يف النور) ما زكى منكم من أحد( زكى يف اآلية 
املســبوقة بــالواو فهــي ممالــة لألخــوين، ومــا دون ذلــك انفــرد بــه الكســائي ) أحيــا(وأمــا كلمــة  -۲

 . فأحياكم، فأحيا به: بإمالتها مثلوحده 
طـه، الـنجم، : واتفق محزة والكسائي على إمالة رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة، وهي -۳

إال الكلمـات . املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضـحى، العلـق
 . سجى، دحاها، تالها، طحاها: اليت اختص با الكسائي وهي

 .أعلى، أقصى، أدىن، أوىف، أوىل: التفضيل، مثل" أفعل"ه ما كان على وزن ومما أماال -٤
 . مأوى، مثوى، ومثىن، ومنتهى: وكذلك أماال ما كان مصدراً ميمياً، مثل -٥
 . القرى، أسارى، ذكرى، سكارى، النصارى: وأماال ما كان رئياً، مثل -٦
رَأى  لــيس بعـدها ســاكن، مثــل  الــيت" رأى " وممـا اتفقــا علــى إمالتـه، الــراء واهلمــزة يف كلمـة  -۷

َلَقــْد رََأى ِمــْن آيَــاِت رَبِّــِه ). ٢٤:يوســف( رَأى بـُْرَهــاَن رَبِّــهِ و ). ٧٦:األنعــام( َكوَْكبــاً 
َرى فـإذا كـان بعـدها سـاكن مفصـول فـإن محـزة أمـال الـراء فقـط وصـًال ). ١٨:النجم( اْلُكبـْ
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تصلت بضمري غري الفاعل فإ�ما أمال وإذا ا. وحده وأمال الكسائي ومحزة الراء واهلمزة وقفاً 
بواو اجلماعة أو تاء الفاعل أو وإذا كانت متصلة . رءاه، رءاها، رءاك: الراء واهلمزة معاً، مثل

  .رأيت، رأتم، رأوك، رأته، رأت، رأوا، رأوه، رأوها، رأوهم: مثل فال إمالة فيها، تاء التأنيث
). ١٦١:األنعـام( َداِني رَبـِّي ِإلَـى ِصـَراٍط ُمْسـَتِقيمٍ ُقْل ِإنَّنِـي َهـوأماال هداين يف املوضعني  -۸

 ََأْو تـَُقوَل َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقين )٥٧:الزمر .( 
 ). ١٤:املطففني( َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهمْ وأماال ران يف اآلية  -۹
 َأْعـَرَض َونَـَأى ِبَجانِبِـهِ يف موضـعيها  وأمال خلف والكسائي النون واهلمزة مـن كلمـة نـأى -۱۰

 . وأمال اهلمزة وحدها خالد). ٥١:فصلت(، )٨٣:االسراء(
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ وأماال كلمة إناه يف اآلية  -۱۱  ). ٥٣:األحزاب( ِإَلى َطَعاٍم َغيـْ
 . إال هاء مرمي فلحمزة فتحها. طه: ، مثل)حي طهر(وأمال األخوان فواتح السور  -۱۲



َوقَــْد ، )٦١:طـــه( افْـتَـــَرىَوقَــْد َخـاَب َمــْن : مواضـعها األربعــة وهــيخــاب، يف : كلمـة -١
ـــــَل ظُْلمـــــاً  ـــــْن َحَم  ُكـــــلُّ َجبَّـــــاٍر َعِنيـــــدَخـــــاَب  وَ  واْســـــتَـْفَتُحوا، )١١١:طــــــه( َخـــــاَب َم

  ). ١٠:الشمس( دسَّاهاَوَقْد َخاَب َمْن ، )١٥:إبراهيم(
 َفَمـــــــْن َخـــــــاَف ِمـــــــْن ُمـــــــوٍص َجَنفـــــــاً َأْو ِإْثمـــــــاً وردت، مثـــــــل خـــــــاف، حيثمـــــــا : كلمــــــة -٢

 ). ١٨٢:البقرة(
 ).٣:النساء( َما طَاَب َلُكمْ طاب، يف اآلية : كلمة -٣
 ). ٣٣:العنكبوت( َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً ضاق، حيثما وردت، مثل : كلمة -٤
 ).٨:هود( ْهزُِئونَ َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـ حاق، حيثما وردت، مثل : كلمة -٥
فـََلمَّـا زَاغُـوا َأزَاَغ واآليـة ). ١٧:الـنجم( َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغىزاغ، يف اآلية : كلمة -٦

 . ويستثىن لفظ زاغت  يف موضعيها من القرآن). ٥:الصف( اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ 
َوَجـــاَءُهُم ، )١:النصـــر( ِإَذا َجـــاَء َنْصـــُر اللَّـــِه َواْلَفـــْتحُ جـــاء، حيـــث ورد، مثـــل : كلمـــة -٧

 ). ٨٦:آل عمران( اْلبَـيـَِّناتُ 
 ) ١٤٩:األنعام( فـََلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعينَ شاء، حيث ورد، مثل : كلمة -٨
 ). ٦٩:األعراف( َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطةً زاد، حيث ورد، مثل : كلمة -٩
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وكـذلك ). ٦١:الشـعراء( اَءى اْلَجْمَعـانِ فـََلمَّا تـَرَ  "تـراءى"يف  واختص محزة بإمالة راء -١٠
يف  أَنَـا آتِيـَك بِـهِ ويف آتيك، يف اآلية ). ٩:النساء( ُذرِّيًَّة ِضَعافاً يف ضعافاً، يف اآلية 
 . ؛ خبلف عن خالد يف ضعافاً، وآتيك )٤٠، ٣٩( موضعيها يف النمل

ــَرارِ  وقلــل محــزة األلــف الواقعــة بــني راءيــن الثانيــة متطرفــة جمــرورة، مثــل -١١  َوتـََوفـََّنــا َمــَع األَبـْ
 ). ٢١:املرسالت( َفَجَعْلَناُه ِفي قـََراٍر َمِكينٍ ). ١٩٣:آل عمران(

 . قلل محزة كلمة التوراة أينما ورد يف القرآن الكرمي -١٢
 ). ٢٨:ابراهيم( َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ قلل محزة كلمة البوار، يف اآلية  -١٣
يف سوريت ابراهيم،  ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ لقهاِر الرورة، يف اآلية وقلل محزة كلمة ا -١٤

 .   وغافر

 

َــِت ). ٤٣:يوســف( َأفْـُتــوِني ِفــي ُرْؤيــايَ ، يف " ال"الــردة مــن " رؤيــاي": كلمــة -١ يَــا أَب
 ). ١٠٠:يوسف( َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيايَ 

َقْد َصدَّْقَت ). ٤٣:يوسف( ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْؤيا تـَْعبُـُرونَ : يف أربعة مواضع الرؤيا،: كلمة -٢
وعنـد ). ٢٧:الفـتح( َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيا بِـاْلَحقِّ ). ١٠٥:الصافات( الرُّْؤيا

 ). ٦٠:االسراء( َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيا الَِّتي َأرَيـَْناكَ الوقف يف 
). ٢٦٥ -٢٠٧:البقــــرة( ابِْتغَــــاَء َمْرَضــــاِت اللَّــــهِ : مرضــــات، يف مخســــة مواضــــع: ةكلمــــ -٣
 َِوَمـْن يـَْفَعـْل َذلِـَك ابِْتغَـاَء َمْرَضـاِت اللَّـه )١١٤:النسـاء .( ِجَهـاداً ِفـي َسـِبيِلي َوابِْتغَــاَء

 ). ١:التحرمي( تـَْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجكَ ). ١:املمتحنة( َمْرَضاِتي
َوُقولُــوا ِحطَّـــٌة نـَْغِفــْر َلُكـــْم : ، يف مخســـة مواضــعأمــال األلـــف بعــد اليــاء" خطايــا": مــةكل   -٤

ِإنَّا َنْطَمُع َأْن ). ٧٣:طـه( ِإنَّا آَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا). ٥٨:البقرة( َخطَايَاُكمْ 
َنْحِمـــْل َخطَايَـــاُكْم َوَمـــا ُهـــْم ِبَحـــاِمِليَن ِمـــْن َولْ ). ٥١:الشـــعراء( يـَْغِفـــَر لََنـــا رَبـَُّنـــا َخطَايَانَـــا

 ). ١٢:العنكبوت( َخطَايَاُهْم ِمْن َشْيٍء ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 
 ). ٢١:اجلاثـية( َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتـُُهْم َساَء َما َيْحُكُمونَ حمياهم، يف اآلية : كلمة -٥
 ).١٠٢:آل عمران( تـَُقاتِهِ  اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تقاته، يف اآلية : كلمة -٦
 قَــاَل أَُتَحــاجُّونِّي ِفــي اللَّــِه َوقَــْد َهــَدانِ وهــدان، املنســقة بقــد، بســورة األنعــام يف : كلمــة -٧

 ). ٨٠:األنعام(
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َوَما أَْنَسانِيُه ِإال ، يف الكهف مع كسر اهلاء حيث ال يضمها إال حفص" أنسانيه": كلمة -٨
 ).٦٣:الكهف( الشَّْيطَانُ 

 ). ٣٦:ابراهيم( َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ عصاين، يف اآلية : كلمة -٩
 ). ٣١:مرمي( َوَأْوَصاِني بِالصَّالِة َوالزََّكاةِ أوصاين، يف : كلمة -١٠
 قَــــاَل ِإنِّــــي َعْبــــُد اللَّــــِه آتَــــاِنَي اْلِكَتــــاَب َوَجَعَلِنــــي نَِبّيــــاً : آتــــاين، يف موضــــعني: كلمــــة -١١

ٌر ِممَّا آتَاُكمْ  قَالَ ). ٣٠:مرمي(  ). ٣٦:النمل( أَُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ
 ).٢:الشمس( َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَهاتالها، يف : كلمة -١٢
 ).٦:الشمس( َواَألْرِض َوَما َطَحاَهاطحاها، يف اآلية : كلمة -١٣
 ).٢:الضحى( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجىسجى، يف اآلية : كلمة -١٤
 ). ٣٠:النازعـات( َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَهادحاها، يف النازعات : لمةك -١٥
َوتـََوفـََّنــــا َمــــَع أمــــال الكســــائي األلــــف الواقعــــة بــــني راءيــــن الثانيــــة متطرفــــة جمــــرورة، مثــــل  -١٦

 ). ٢١:املرسالت( َفَجَعْلَناُه ِفي قـََراٍر َمِكينٍ ). ١٩٣:آل عمران( اْألَبـَْرارِ 
 . فأحياكم، فأحيا به: غري املنسقة بالواو، مثل) أحيا: (كلمةوأمال الكسائي   -١٧
 ). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ هار، يف اآلية : أمال كلمة -١٨
 .التوراة حيث ورد يف القرآن الكرمي: وأمال الكسائي كلمة -١٩

 

 ). ٥:يوسف( ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعَلى ِإْخَوِتكَ  قَاَل يَا بـَُنيَّ رؤياك، يف اآلية : كلمة -١
 ). ٢٣:يوسف( ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َمثْـَوايَ مثواي يف اآلية : كلمة -٢
 ).١٦٢:األنعام( ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتيحمياي، يف اآلية : كلمة -٣
 فَـــال َخـــْوٌف َعلَـــْيِهْم َوال ُهـــْم َيْحَزنُــــونَ َفَمـــْن تَبِـــَع ُهـــَداَي ُهـــداي، يف اآليـــة : كلمـــة -٤

 ). ١٢٣:طـه( َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقىواآلية ). ٣٨:البقرة(
َكَما قَاَل ، واآلية )٥٢:آل عمران( قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ أنصاري، يف : كلمة -٥

 ). ١٤:الصف( يَن َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَوارِيِّ 
 ).١٣٣:آل عمران( َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكمْ وسارعوا، يف اآلية : كلمة -٦
َراتِ نسارع، يف اآلية : كلمة -٧  ).٥٦:املؤمنون( ُنَسارُِع َلُهْم ِفي اْلَخيـْ
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 .  يسارعون، حيث وردت يف القرآن الكرمي: كلمة -٨
 ).٢٤:احلشر( ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّرُ البارئ، يف اآلية : كلمة -٩
ٌر بارئكم يف موضعيها، يف اآلية : كلمة -١٠ فـَُتوبُوا ِإَلى بَارِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

 ). ٥٤:البقرة( ِحيمُ َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَّ 
 . آذا�م، يف األلف بعد الذال، حيث وردت يف القرآن الكرمي: كلمة -١١
 ).٥:فصلت( َوِفي آَذانَِنا َوقْـرٌ آذاننا، يف األلف بعد الذال، يف اآلية : كلمة -١٢
 . طغيا�م، حيث وردت يف القرآن الكرمي: كلمة -١٣
ويف ). ٣٢:الشـورى( ِفي اْلَبْحِر َكـاَألْعالمِ  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَوارِ اجلوار، يف اآليـة : كلمة -١٤

اْلَجـَواِر ويف اآليـة ). ٢٤:الـرمحن( َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكـاَألْعالمِ اآلية 
 ). ١٦:التكوير( اْلُكنَّسِ 

ــــراء املتطرفــــة الــــرورة، مثــــل -١٥ ــــف قبــــل ال ــــارِِهْم ِغَشــــاوَ : وأمــــال أيضــــاً األل  ةٌ َوَعلَــــى أَْبَص
ارِ ). ٧:البقرة(  ).٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَمارِ ). ٢٤:الرعد( فَِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

 .كافرين، والكافرين، حيث وردت يف القرآن: كلميت -١٦
َوِإَذا َبَطْشــُتْم ويف ). ٢٢:املائــدة( ِإنَّ ِفيَهــا قـَْومــاً َجبَّــارِينَ جبــارين، يف اآليــة : كلمــة -١٧

 ).١٣٠:الشعراء( َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ 
ـــــــبِ اجلـــــــار يف موضـــــــعيها، يف اآليـــــــة : كلمـــــــة -١٨ َـــــــى َواْلَجـــــــاِر اْلُجُن  َواْلَجـــــــاِر ِذي اْلُقْرب

 ).٣٦:النساء(

 

كـــل مــا أمالـــه محـــزة والكســائي أو أحـــدمها أو أحـــد   -التقليـــل -أمــال ورش إمالـــة صــغرى  -١
: إال الكلمـات التاليـة .رواتما من ذوات اليـاء خبلـف عنـه، وذوات الـراء مـن دون خـالف

الربا، مرضاة، مشكاة، كالمها، نون نأى، راء، تراءى، ضعافاً، آتيـك، أنصـاري، نسـارع، 
يســارعون، وســارعوا، البــارئ، بــارئكم، آذا�ــم، آذاننــا، طغيــا�م، خــاب، خــاف، طــاب، 

ُهـْم  َولَـْو َأرَاكَ وورد لـه اخلالف يف أراكهم، يف اآليـة . ضاق، حاق، زاغ، جاء، شاء، زاد
 ). ٤٣:األنفال( َكِثيراً 

ـــــراء املتطرفـــــة الـــــرورة، مثـــــل -٢ ـــــف قبـــــل ال ـــــل ورش األل ـــــَرارِ : وقل ـــــَع األَبـْ ـــــا َم آل ( َوتـََوفـََّن
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 ُذوُقوا َعـَذاَب النَّـارِ ). ١٧:آل عمران( َواْلُمْستَـْغِفرِيَن بِاَألْسَحارِ ). ١٩٣:عمران
 ). ٥:اجلمعة( راً َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفا). ٢٠:السجدة(

رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة  يقللها ورش قوالً واحداً سواء كانت رائية أم يائية،  -٣
(إال ما اتصل باء التأنيـث

4F

فلـه فيهـا الفـتح والتقليـل، . ضـحاها،  تالهـا، مرعاهـا: ، مثـل)١
 . ذكراها، فإنه يقللها قوًال واحداً : إال ما كان منها رائياً، مثل

 . بسورة طه" طه" مالة كربى يف القرآن الكرمي إال يف هاء ليس لورش إ -٤
ـــْيِن آتَـــْت ُأكُ  ، يف اآليـــة "كلتـــا" ورد يف  -٥ ـــا اْلَجنَّتَـ ، عـــن ورش )٣٣:الكهـــف( َلَهـــاِكْلَت

 . وجهان عند الوقف الفتح والتقليل
 . وقلل ورش الراء يف فواتح السور، وكذلك احلاء واهلاء يف مرمي -٦
 .دت يف القرآن الكرميقلل ورش التوراة حيث ور  -٧
 الُقْربَــــى ِذي َوالَجــــارِ  :  ، وذلــــك يف" جبــــارين"و" واجلــــار"كلمــــيت  وقلــــل ورش خبلفــــه -٨

ـــبِ  ـــا َقومـــاً َجبَّـــارِينَ  ، )٣٦:النســـاء( َوالَجـــاِر الُجُن َوِإَذا  ، )٢٢:املائـــدة( ِإنَّ ِفيَه
 ).١٣٠:الشعراء( َجبَّارِيَن  َبَطْشُتْم َبَطْشُتمْ 



 َعلَـى َشـَفا ُجـُرٍف َهـارٍ أمال قالون األلف من هار، إمالة كـربى قـوًال واحـداً، يف اآليـة  -١
 ).  ١٠٩:التوبة(

 . قلل األلف يف التوراة، خبلف عنه يف مجيع القرآن -٢



: أمـــال أبـــو عمـــرو كـــل رائـــي ســـواء كـــان يف االســـم او يف الفعـــل وكيفمـــا كـــان وزنـــه، مثـــل -١
 . نصارى، أخرى، القرى سكارى،

وأمــال أيضــاً اهلمــزة مــن رأى مــا مل يقــع بعــدها ســاكن، واألعمــى األوىل، مــن قولــه تعــاىل  -٢
 ًَوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيال )٧٢:االسراء .( 

مرضــى، مــوتى، : ثــلوقلــل أبــو عمــرو األلــف فيمــا كــان علــى وزن َفعلــى وُفعلــى وِفعلــى، م -٣
 . الدنيا، حسىن، سيماهم، ضيزى

                                                 
 . الفتح والتقليل: ويالحظ أن رؤوس اآلي يف سورة الشمس مجيعها فيها الوجهان) ١(
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ومل ميـل األلـف يف املصـدر امليمـي، .  أدىن، أقصـى: ومل يقلل ما كان على وزن أفعل، مثل -٤
أيــامى، يتــامى، : ومل ميــل اليــائي الــذي علــى وزن فعــاىل، مثــل. مثــوى، مــأوى، مثــىن: مثــل

 . خطايا، كساىل
ذوات الـراء، كمـا قلـل اليـائي منهـا كيفمـا  ويف رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة أمال -٥

أوحــى، : ومل ميــل ومل يقلــل الفعــل اليــائي مثــل. هــوى، مــا أوحــى، أدىن: كــان حالــه، مثــل
 . اشرتى، وترى، يرى: هدى، طغى، قلى، ولكنه أمال الرائي منه، مثل

 ِهْم ِغَشاَوةٌ َوَعَلى أَْبَصارِ : وأمال أبو عمرو أيضاً األلف قبل الراء املتطرفة الرورة، مثل -٦
ارِ ). ٧:البقرة(  ).٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَمارِ ). ٢٤:الرعد( فَِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

َوِإَذا ويف ). ٢٢:املائدة( ِإنَّ ِفيَها قـَْوماً َجبَّارِينَ ، يف اآلية " جبارين: "ومل ميل كلميت -١٩
يف موضـــــعيها، يف اآليـــــة " جلـــــارا"وكلمـــــة ).١٣٠:الشـــــعراء( َبَطْشـــــُتْم َبَطْشـــــُتْم َجبَّـــــارِينَ 

 َِواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنب )٣٦:النساء.( 
 .كافرين، والكافرين، حيث وردت يف القرآن: وأمال كلميت -٧
 ). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ هار، يف اآلية : أمال كلمة -٨
 . أمال كلمة التوراة أينما ورد يف القرآن الكرمي -٩
، عـن أيب عمـرو )٣٣:الكهـف( ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن آتَـْت ُأُكَلَهـا، يف اآلية "كلتا" رد يف و  -١٠

 .وصًال وال وقفاً " ترتا"ومل ميل . وجهان عند الوقف الفتح والتقليل
 . أمال أبو عمرو من فواتح السور الراء والياء، وقلل احلاء -١١
يــاويلىت، : ة يف أربــع كلمــات هــيممــا اخــتص بــه دوري أبــو عمــرو تقليــل األلفــات املقصــور  -١٢

َلَتـــى َأَعَجـــْزتُ حيـــث وردت، حنـــو  ـــاَل يَـــا َويـْ وأىن، حيـــث وردت يف ). ٣١:املائـــدة( َق
ويا أسفى، يف ). ٥٦:الزمر( َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرَتىوياحسرتى، يف اآلية . القرآن
يضاً بإمالة الناس الرورة، واختص أ). ٨٤:يوسف( َوقَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسفَ اآلية 
 ). ٨:البقرة( َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقولُ مثل 

اخـتص السوســي بإمالــة الكلمــات ذوات الــراء الــيت بعــدها ســاكن وصــًال خبلــف عنــه، حنــو  -١٣
 ِار   ). ١٠٥:التوبة) (ُه َعَمَلُكْم َفَسيَـَرى اللَّ ). (٤٦:صّ ( ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ



 . أمال ابن عامر الراء يف فواتح السور -١
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 ). ١:مرمي( كهيعصأمال ابن عامر الياء من  -٢

 

 : أمال هشام مخس كلمات يف القرآن هي
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ إناه، يف اآلية : كلمة -١  ).٥٣:األحزاب( َغيـْ
 ). ٧٣:ـسيّ ( َوَلُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِربُ مشارب، يف اآلية : كلمة -٢
 ).٥: الغاشية( وُتسقى ِمْن ًعين ءانَِيةٍ ، يف اآلية أمال ألفها" آنية": كلمة -٣
ــــُتْم َعابِــــُدوَن َمــــا َأْعُبــــدُ عابــــدون، يف موضــــعيها مــــن ســـــورة الكـــــافرون : كلمـــة -٤  َوال أَنـْ

 ). ٥-٣:الكافرون(
 .)٤:الكافرون( َوال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدُتمْ عابد،  يف اآلية : كلمة -٥

 

 . يف فواتح السور السبعة" حم" أمال ابن ذكوان احلاء من  -١
 . حيث جاءت يف القرآن خبلف عنه" أدراك"وأمال  -٢
ــا رَأى َقِميَصــهُ الــيت لــيس بعــدها ســاكن، مثــل " رأى" أمــال الــراء واهلمــزة مــن  -٣  فـََلمَّ

تصــــل بضــــمري غــــري ولــــه اخلــــالف فيمــــا ا). ١٠:طـــــه( ِإْذ رَأى نَــــاراً ). ٢٨:يوســــف(
 . رآها، رآك، رآه: الفاعل مثل

 .جاءت، جاءوا، شاء، شاءوا: أمال األلف يف جاء وشاء مطلقاً، كيف جاءت، حنو -٤
ــَزاَدُهُم اللَّــُه َمَرضــاً لـه إمالــة زاد األوىل يف ســورة البقــرة يف اآليــة  -٥ ويف ). ١٠:البقــرة( فـَ

 . غريها من املواضع له وجهان
ــــى آليــــة محــــارك، يف ا/١:  الكلمــــات التاليــــةأمــــال األلفــــات خبلــــف عنــــه يف -٦ َواْنُظــــْر ِإَل

 ِمـْن بـَْعـِد ِإْكـَراِهِهنَّ َغُفـوٌر رَِحـيمٌ إكـراههن، يف اآليـة / ٢). ٢٥٩:البقرة( ِحَماِركَ 
عمـــران، يف / ٤). ٥:اجلمعـــة( َكَمثَـــِل اْلِحَمـــارِ احلمـــار، يف اآليـــة / ٣). ٣٣:النـــور(

ـَراِهيَم َوآَل ِعْمـَراَن َعلَـى اْلَعـاَلِمينَ ِإنَّ اللََّه اْصـَطَفى آدَ اآلية  آل ( َم َونُوحـاً َوآَل ِإبـْ
ــَرَأُت ِعْمــَرانَ واآليــة ). ٣٣:عمــران ــِت اْم ــْرَيَم واآليــة ). ٣٥:آل عمــران( ِإْذ قَاَل َوَم

 . اإلكرام، يف موضعيها بسورة الرمحن/ ٥). ١٢:التحرمي( ابـَْنَت ِعْمَران
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آل ( ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَرابِ يف اآلية " احملراب "  واحداً يف وأمال احملراب الرورة قوالً  -٧
ولـه اخللـف يف ). ١١:مـرمي( َفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَرابِ واآليـة ). ٣٩:عمران

َهــا زََكرِيَّــا اْلِمْحــَرابَ يف اآليــة :  غــري الــرورة يف ). ٣٧:آل عمــران( ُكلََّمــا َدَخــَل َعَليـْ
 ).٢١:صّ ( َتَسوَُّروا اْلِمْحَرابَ  ِإذْ اآلية 

 . وأمال التوراة قوًال واحداً  -٨

). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ وأمال كلمة هار خبلف عنه، يف اآلية 



ـــ -١ ـــا يف اآليـــة ف يف كلمـــة جمراهـــا مـــع فـــتح املـــيم، أمـــال حفـــص األل ـــِم اللَّـــِه َمْجَراَه ِبْس
 ). ٤١:هود( َوُمْرَساَها

 

 ). حي طهر(أمال فواتح السور اخلمس، وهي كلمات  -١
الـيت لـيس بعـدها سـاكن، سـواء كانـت متصـلة بضـمري غـري الفاعـل أم " رأى"وأمال حريف  -٢

ـــا َجـــنَّ َعَلْيـــِه اللَّْيـــُل رَأى َكوَْكبـــاً مثــل . ال ـــا رَآَهـــا تـَْهتَــــزُّ ). ٧٦:األنعـــام( فـََلمَّ  فـََلمَّ
أمـــا إذا كـــان بعـــدها ســـاكن ). ٣٦:االنبيـــاء( َذا رَآَك الَّـــِذيَن َكَفـــُرواَوإِ ). ١٠:النمـــل(

ــا رَأى اْلَقَمــرَ : منفصــل ؛ فأمــال منهــا الــراء وصــًال، مثــل َورَأى ). ٧٧:األنعــام( فـََلمَّ
ـــوَن النَّـــارَ  بـــواو اجلماعـــة أو تـــاء الفاعـــل أو تـــاء وأمـــا املتصـــلة ). ٥٣:الكهـــف( اْلُمْجرُِم

 ". رأتم، رأوا : إلمالة وصًال وال وقفاً، مثلفليس فيها ا التأنيث
 ).١٤:املطففني( َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهمْ أمال ران يف املطففني، يف اآلية  -٣
 َوَما َأْدرَاَك َما اْلَحاقَّةُ مثل . حيث وردت يف القرآن الكرمي) أدراكم  -أدراك( وأمال  -٤

 ). ١٦:يونس( ال َأْدرَاُكْم ِبهِ َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم وَ ). ٣:احلاقة(
َوَمـْن َكـاَن ِفـي َهـِذِه َأْعَمـى فـَُهـَو األعمى يف األسراء يف املوضعني يف اآليـة : أمال كلمة -٥

 ). ٧٢:االسراء( ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيالً 
 ). ٥٨:طـه( َمَكاناً ُسَوىً سوى، يف طه يف اآلية : أمال كلمة -٦
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ــــَرَك ُســـــدىً ، يف القيامــــة يف اآليــــة ســــدى: وأمــــال كلمــــة -٧  أََيْحَســـــُب اِألْنَســــاُن َأْن يـُتـْ
 ).٣٦:القيامة(

 ).١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ يف اآلية هار، : أمال كلمة -٨
 ). ٨٣:االسراء( َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبهِ وأمال كلمة مهزة نأى يف سورة اإلسراء  -٩
 .وصًال ووقفاً ) ١٧:األنفال( ِكنَّ اهللا َرَمىولَ يف ) رمى(وأمال األلف من  -١٠
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 إمالة هاء التأنيث للكسائي
 

. الواقعـة، ناصـية، غاشـية، حاميــة: هـاء التأنيـث هـي تـاء التأنيــث املربوطـة الـيت تلـي األمسـاء، مثــل
 : وللكسائي يف هاء التأنيث مذهبان



". فجثــت زينــب لــذود مشــس : "عشــر الــيت جيمعهــاإمالــة مــا قبــل اهلــاء يف احلــروف اخلمســة  -١
خليفـة، بجـة، ثالثـة، ميتـة، ملـزة، قريــة، جنـة، حبـة، الظلـة، لـذة، قـوة، جلـدة، عيشــة، : مثـل

 . رمحة، اخلامسة
حــق ضــغاط عــص : "الفــتح قــوًال واحــداً إذا ســبقت اهلــاء حبــرف مــن األحــرف العشــرة التاليــة -٢

الصــالة، بســطة، الصــاخة، ســبعة، خالصــة،  النطيحــة، احلاقــة، بعوضــة، بالغـة،: مثــل". خظـا
 .موعظة

كهيئـــة، أو : املالئكـــة، أو يـــاء ســـاكنة حنـــو: املســـبوقة بكســـر حنـــو" أكهـــر" ولـــه يف حـــروف  -٣
أما الـيت مل تسـبق بكسـر، وال يـاء سـاكنة، وال سـاكن . لعربة ؛ اإلمالة: ساكن بعد كسر حنو
 . بعد كسر؛ فله فتحها



 . الصالة، الزكاة: ف قبل هاء التأنيث، إال األلف فله فتحها، مثلإمالة مجيع احلرو  
 : الخالصة

 : وخالصة املذهبني ما يلي
 . قوالً واحداً " فجثت زينب لذود مشس "مييل حروف  -
 . املسبوقة بكسر أو ياء ساكنة أو ساكن بعد كسر قوالً واحداً " أكهر" مييل حروف  -
 . أو ياء ساكنة خبلف عنه، واملقدم الفتحاملسبوقة بغري كسر " أكهر" مييل حروف  -
 . خبلف عنه، والفتح مقدم" حق ضغط عص خظ"مييل حروف  -
 . ال إمالة يف األلف يف املذهبني -
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 الــــراءات أحكام
 

 . للراء حالتان التفخيم والرتقيق



 : تفخم الراء لكل القراء يف املواضع التالية
 . أََمَر، هاَجُروا، ُحُرم: ت مفتوحة أو مضمومة غري مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، مثلإذا كان -١
 . جتَهْر، املـُْرسلون: إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم، مثل -٢
(إذا كانت الراء بعد الكسرة العارضة، أو الكسرة املنفصلة  -٣

5F

أو كانت ساكنة  –املفصلة  – )١
 . ابوا، ِبَرسول، ارْكعوااْمُرؤ، أِم اْرت: بعد كسر عارض، مثل

 .لبمرصاد، إعراضاً، فراق: إذا كانت ساكنة بعد كسر، وبعد الراء حرف استعالء، مثل -٤
حمتَضـْر، األدبـاْر، : إذا كان موقوف عليها بالسكون، بعد فتح أو ألـف أو ضـم أو واو، مثـل -٥

 . بالُنُذْر، الشكورْ 



 : ء يف املواضع التاليةترقق الراء جلميع القرا 
 . رِيح، مشرِكون: إذا كان مكسوراً، مثل -١
 . ِفْرعون، فأنِذرْ : إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر، مثل -٢
 . مقتِدر، يصِدر: إذا كان موقوف عليها بالسكون وقبلها حرف مكسور، مثل -٣
 . خري، ال ضري: إذا كان موقوف عليها بالسكون بعد ياء ساكنة، مثل -٤



َفَكـاَن ُكـلُّ ِفـْرٍق َكـالطَّْوِد فرق، يف اآليـة : وز تفخيم الراء وترقيقها وصًال ووقفاً يف كلمةوجي -
ــيمِ  ــِل ِإَذا َيْســرِ يســر، يف اآليــة : ، ولــدى الوقــف علــى كلمــة)٦٣:الشــعراء( اْلَعِظ  َواللَّْي

يف املوضـعني  َأْن َأْسـِر ِبِعبَـاِدي: أسر، يف اآليات: ولدى الوقف على كلمة). ٤:الفجر(
                                                 

 . هو أن يكون الكسر يف كلمة والراء يف الكلمة التالية: املنفصل) ١(
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ــــكَ ،  )٥٢: الشــــعراء(و ) ٧٧:طـــــه( : احلجــــر(و ) ٨١:هــــود(يف املوضــــعني  فََأْســــِر بَِأْهِل
٦٥ .( ًــْيال ــاِدي َل ونــذر، يف : وأيضــاً لــدى الوقــف علــى كلمــة). ٢٣:الــدخان( فََأْســِر ِبِعَب

لرتقيــق وكـذلك جيـوز التفخـيم وا. ، يف مواضـعها السـتة يف سـورة القمـرَعـَذاِبي َونُـُذرِ اآليـة 
مصــر يف مواضــعها األربعــة يف القــرآن يف ســورة يــونس ويوســف : وقفــاً جلميــع القــراء يف كلمــيت

 ). ١٢:سـبأ( َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطرِ والزخرف، وكلمة القطر 
إذا وصل الراء املتطرف مبا بعده، فحركته حتكم عليه تفخيمـاً وترقيقـاً، حبسـب مـا سـبق بيانـه  -

 . يم والرتقيقيف مواضع التفخ
وكــذلك يرقــق بعــد اإلمالــة أو . اشــرتى، جمراهــا: يرقــق الــراء لــدى إمالتــه عنــد مــن مييلــه، مثــل -

 . باألسحار، النهار: التقليل، مثل
  



 



ـــراء املفتوحـــة واملضـــمومة بعـــد كســـر وصـــًال وو  -١ ـــِذَر قومـــاً، صـــاِبَرة،: قفـــاً، مثـــليرقـــق ورش ال  لتن
 .وغريها وليَتبـُِّروا، داِخُرون، يبِصُرون، وا،فاصربُِ يوٌم عِسٌر، قِطرَان، ظاِهَرة،  قاِصرَات،

،  خبِــٌري، بِصــرياً : يرقــق ورش الــراء املفتوحــة واملضــمومة بعــد اليــاء الســاكن وصــًال ووقفــاً، مثــل -٢
 .، اخلَيـْرَات، وغريهاَغيـْرُهَخٌري، َطرياً، ، يسريِّكم ،سيـَِّرت،ُرون، فليغيـِّ ةرَ لكبيْـ كم، ُر كِيب◌ْ 

: ويرقق ورش الراء إذا وقع بني الكسـرة والـراء حـرف سـاكن لـيس هـو حـرف اسـتعالء يف حنـو -٣
 ًَوال تَْأُكُلوَهــا ِإْســَرافا )٦:النســاء .(فـََعَلــيَّ ِإْجَراِمــي )أمــا إذا وقــع مــا بــني ). ٣٥:هــود

مصــراً، إصــراً، : كن غــري اخلــاء فيجــب تفخــيم الــراء، مثــلالكســرة والــراء حــرف اســتعالء ســا 
فــــال مينــــع اخلــــاء تــــأثري الكســــرة علــــى الــــراء حيــــث شــــأنه شــــأن ســــائر احلــــروف غــــري . إصــــرهم

ـــــْيُكْم : كيـــــف وردت وهـــــي" إخـــــراج"املســـــتعلية، فريقـــــق الـــــراء يف كلمـــــة  ـــــَو ُمَحـــــرٌَّم َعَل َوُه
َمَتاعــاً ). ٢١٧:البقــرة( ِمْنــُه َأْكبَـــُر ِعْنــَد اللَّــهِ َوِإْخــَراُج َأْهِلــِه ). ٨٥:البقــرة( ِإْخــَراُجُهمْ 

ـــَر ِإْخـــَراجٍ  ـــْوِل َغيـْ ـــى اْلَح ـــولِ ). ٢٤٠:البقـــرة( ِإَل ـــوا بِـــِإْخَراِج الرَُّس ). ١٣:التوبـــة( َوَهمُّ
 َْوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكم )٩:املمتحنة .( ًَوُيْخرُِجُكْم ِإْخَراجا )١٨:نوح .( 
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. إبراهيم، عمران، إسـرائيل: د كسر يف كلمة أعجمية، فال ترقيق لورش فيها، مثلوإذا كان الراء بع -٤
 ).٧:الفجر( ِإرََم َذاِت اْلِعَمادِ إرم، يف اآلية  ال تفخيم يف راء وكذلك

 . إسراراً، ضراراً : فال ترقيق لورش فيها، مثل وإذا كرر الراء بعد كسر -٥
 ). ٣٢:املرسالت( ا تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ ِإنـَّهَ يف اآلية " بشرر"يف كلمة  رقق الراءين -٦
ذكــراً، ســرتاً، وزراً، صــهراً، حجــراً، إمــراً، : لــه الوجهــان التفخــيم والرتقيــق يف الكلمــات التاليــة -٧

 . وحريان
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 أحكام الالمات
 

 : لالمات حالتان التفخيم والرتقيق



لــة، الـيت مل تســبق بكسـر مجيــع القـراء، عنــد االبتـداء بلفــظ اجلاللــة، غلـظ الــالم يف لفـظ اجلال -١
قُــْل ُهــَو وإذا ســبق بفــتح ). ١٢٦:الصــافات( وَّلِــينَ بَُّكــْم َوَربَّ آبَــاِئُكُم األَ اللَّــَه رَ : مثــل

 ) ١:النصر( ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ وإذا سبق بضم ). ١:االخالص( اللَُّه َأَحدٌ 
قُـِل اللَّـَه  ).٣٠:النمـل( حيمِ الـرَّ  حمنِ الـرَّ  اهللاِ  مِ ْسـبِ وإنـه  :قق إذا سبق بكسر، مثـلوير  -٢

  ).٢: الطالق( جاً ر خيجعل له مَ  اهللاَ  قِ ومن يتَّ  ).١٤:الزمر( َأْعُبُد ُمْخِلصاً َلُه ِديِني



: م املفتوحــة الواقعــة بعــد الصــاد والطــاء والظــاء، املفتــوح منهــا والســاكن، مثــلغلــظ ورش الــال -١
 . الصالة، إصالح، ومن صلح، الطالق، مطلع الفجر، طلقتموهن، ظل، فيظللن، ظلموا

فصــــاًال، طــــال، : ويف الــــالم املفتوحــــة بعــــد األلــــف وجهــــان، التغلــــيظ والرتقيــــق، يف الكلمــــات -٢
 َعلَـــْيُكُم اْلَعْهـــدُ  َأَفطَـــالَ ). ٢٣٣:البقـــرة( ِفَصـــاالً َدا فَـــِإْن َأرَا: ويصـــلحا، يف اآليـــات

 َعَلـــــْيِهُم اَألَمـــــدُ َفطَـــــاَل ). ٤٤:االنبيـــــاء( َعَلـــــْيِهُم اْلُعُمـــــرُ  طَـــــالَ َحتَّـــــى ). ٨٦:طــــــه(
نَـُهَماَيصَّاَلَحا َأْن ). ١٦:احلديد(  ).١٢٨:النساء( بـَيـْ

الثــــة، ففيــــه وجهــــان أيضــــاً، التغلــــيظ وإذا وقــــف علــــى الــــالم املفتوحــــة بعــــد هــــذه احلــــروف الث -٣
 و ) ٢٧:البقـــرة: (يف موضـــعي يُوَصـــلَ َمـــا َأَمـــَر اللَّـــُه بِـــِه َأْن : والرتقيـــق، يف اآليـــات التاليـــة

َلُكْم َما َحرََّم  َفصَّلَ َوَقْد ). ٢٤٩:البقرة( طَاُلوُت بِاْلُجُنودِ  َفَصلَ فـََلمَّا ). ٢٥: الرعد(
َما َكانُوا  َوَبَطلَ فـََوَقَع اْلَحقُّ ). ٢٠:ص( اْلِخطَابِ  َفْصلَ وَ ). ١١٩:األنعام( َعَلْيُكمْ 
) ٥٨:النحل: (يف موضعي َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيمٌ َظلَّ ). ١١٨:األعراف( يـَْعَمُلونَ 

 ). ١٧: الزخرف(و 
يف  ومل يقـع ذلـك -وإذا وقف على ذات الياء بعد الالم املسبوقة بأحد هذه احلروف الثالثة  -٤

: ، ففيهــا وقفــاً التغلــيظ مــع الفــتح، والرتقيــق مــع التقليــل، مثــل-القــرآن إال بعــد حــرف الصــاد
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 َســــــــِعيراً َوَيْصـــــــَلى )١٢:االنشــــــــقاق .( ــــــــَراِهيَم  ُمَصــــــــّلىً َواتَِّخــــــــُذوا ِمــــــــْن َمَقــــــــاِم ِإبـْ
 ). ١٢٥:البقرة(
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 الوقف على أواخر الكلم
 

بالســــكون، ووقفــــوا علــــى  –الفــــتح والضــــم والكســــر  –وقـــف مجيــــع القــــراء علــــى احلركــــات الــــثالث 
 . املضموم واملكسور بالروم أيضاً،  ووقفوا على املضموم باإلمشام أيضاً 

ويعــادل ثلــث احلركــة، ويكــون يف الضــم والكســر، . هــو صــوت يســمعه القريــب دون البعيــد: الــروم
 . وانشق القمُر، سحر مستمرٌّ، عليها قعود، والفجِر، وليال عشرِ : مثل

ويالحظ أن الروم كالوصل ؛ حيث ال مداً عارضاً للسكون إذا سبق حبرف مد، بل يكتفى حبركتني 
ويوقــف علــى املــد املتصــل املتطــرف مضــموم اهلمــز أو مكســورها بــالروم كوصــله، وال يوقــف عليــه . فقــط

 . حبركتني لكل القراء
إلســـكان، ال مينـــع املراتـــب واإلمشـــام كا. هـــو حتريـــك الشـــفتني إشـــارة إىل الضـــمة احملذوفـــة: إلشـــماما

ويوقف على املد املتصـل املتطـرف مضـموم اهلمـزة يف اإلمشـام كمـا يوقـف عليـه . الثالث يف املد العارض
 . بالسكون



 . حيذف التنوين لدى الوقف باإلمشام والروم -
ال، عليهُم القت: كما أنه ال روم وال إمشام يف احلركات العارضة، كذلك يف ميم اجلمع، مثل -

 . فال روم فيها وال إمشام. قالِت امرأة العزيز، أِن اعبدوا اهللا
يف هاء الضمري املضمومة خالف ما بني جواز الروم واإلمشام فيها ومنعها، ويف املكسورة  -

 . خالف أيضاً ما بني جواز الروم ومنعه
 . اهلاء الساكنةبل يوقف عليها ب. الواقعة، كاذبة: ال روم وال إمشام يف التاء املربوطة، مثل -
 . ال روم وال إمشام يف ميم اجلمع عند من يصلها بواو -
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 الوقف على مرسوم الخط
 

 . أمجع القراء السبعة على الوقف برسم املصحف، واختلفوا يف كلمات يسرية
فــابن كثــري وأبــوعمرو والكســائي وقفــوا عليهــا باهلــاء، : تــاء التأنيــث املبســوطة يف االســم -١

جنـُت (، )سـنه  –سـنت اهللا ( ، )نعمه  –نعمت اهللا ( ، )رمحه  -اهللا  رمحت: ( مثل
 . وباقي القراء وقفوا عليها بالتاء). شجره  –شجرت الزقوم ( ، )جنه –نعيم 

َت : يف اآلية) الاله(الالت : وقف الكسائي باهلاء على الكلمات التالية -٢ َأفـََرأَيـُْتُم الالَّ
حيثما وقعت يف القـرآن غـري املقرتنـة باليـاء ) مرضاه(،  مرضات )١٩:النجم( َواْلُعزَّى

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجةٍ يف اآلية ) ذاه(، ذات بجة "مرضايت" َبتـْ ). ٦٠:النمل( فَأَنـْ
 ). ٣:صّ ( فـََناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناصٍ يف اآلية ) واله (والت 

َهـاَت وضعيها، يف اآلية ، يف م)هيهاه(هيهات : وقف البزي والكسائي باهلاء على -٣ َهيـْ
َهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ   ).٣٦:املؤمنون( َهيـْ

 . ، يف مجيع مواضعها)ياأبه(ياأبت : وقف ابن كثري وابن عامر باهلاء على كلمة -٤
 . يف مجيع القرآن، والباقون بالنون) كأي(كأين : وقف أبو عمرو بالياء على كلمة -٥
: يف املواضــــع األربعــــة التاليــــة) مــــال  – مــــا( مــــال : وقــــف اجلميــــع علــــى الــــالم واأللــــف -٦

 َِفَمـــاِل َهـــُؤالِء اْلَقـــْوم )٧٨:النســـاء .( َِلتَـَنـــا َمـــاِل َهـــَذا اْلِكَتـــاب  َويـَُقولُـــوَن يَـــا َويـْ
َفَمـــاِل الَّـــِذيَن َكَفـــُروا ). ٧:الفرقـــان( َوقَـــاُلوا َمـــاِل َهـــَذا الرَُّســـولِ ). ٤٩:الكهـــف(

  ).٣٦:املعارج( ِقبَـَلَك ُمْهِطِعينَ 
يف مجيـع مواضـعها، إال يف ثالثـة مواضـع، ) أيها(أيها : وقف اجلميع باأللف على كلمة -٧

، وهـــذه )أيـــه(، والبـــاقون باهلـــاء )أيهـــا(فـــإن أبـــا عمـــرو والكســـائي وقفـــا عليهـــا بـــاأللف 
 َوُتوبُوا ِإلَـى اللَّـِه َجِميعـاً أَيـُّهَ ). ٤٩:الزخرف( َوقَاُلوا يَا أَيَُّه السَّاِحرُ : املواضع هي

 ). ٣١:الرمحن( َسنَـْفُرُغ َلُكْم أَيَُّه الثـََّقالنِ ). ٣١:النور( اْلُمْؤِمُنونَ 
، إال )ويكـأن( ويكأن بالنون : ، وعلى)ويكأنه( ويكأنه باهلاء : وقف مجيع القراء على -٨

وال جيـوز االبتـداء ). وي( ، والكسـائي باليـاء )ويـك(أبا عمرو فإنه وقـف علـى الكـاف 
 . لياء، بل جيب وصل الكلمة ببعضهامبا بعد الكاف أو ا
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أَيّــاً َمــا تَــْدُعوا فـَلَــُه ، مــن قولــه تعـاىل "مـا"وعلــى " أيـاً "وأمجـع القــراء علـى الوقــف علــى  -٩
 ). ١١٠:االسراء( اَألْسَماُء اْلُحْسَنى

وقـف البـزي بـامليم وهــاء السـكت علـى مــا االسـتفهامية املتصـلة حبــرف جـر خبلـف عنــه،  -١٠
مبـْه  –مب يرجـع ( ، )عـمّْ  –عمْه  –عمَّ يتساءلون ( ، )فيم –فيمه  –فيم أنت : ( مثل
قـــال رب مل (، )فلـــمْ  –فلمـــه  –قـــل فلـــم تقتلـــون (، )مـــمْ  –ممـــه  –مـــم خلـــق (، )مبْ  –

 . والباقون بامليم فقط. )ملْ –مله –حشرتين 
وقفـاً، غــري أن نـافع يثبـت ألفهــا قبـل مهــزة القطـع املفتوحــة " أنــا"أثبـت مجيـع القــراء ألـف  -١١

ولقـــالون اخلــالف قبـــل اهلمــزة املكســـورة حيـــث . أنــا أَتيـــك، أنــا ُأحيـــي: ومة مثـــلواملضــم
 .وقرأ الباقون حبذف األلف وصالً . يثبتها وحيذفها وجهان

أحيي، حييي، وحييي، حنيي، فيحيي، حمليي، يستحيي، فيستحيي، ويستحيي، : كلمات -١٢
ن وصــًال ووقفــاً، قــد رمســت يف املصــحف بيــاء واحــدة، ولكــن مجيــع القــراء يقرؤو�ــا بيــاءي

ــي اللَّــُه اْلَمــْوَتى: مثــل ــَراِهيُم رَبِّــَي الَّــِذي و). ٧٣:البقــرة( َكــَذِلَك ُيْحِي ــاَل ِإبـْ ِإْذ َق
 َوِإنَّا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميتُ و). ٢٥٨:البقرة( ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوُأِميتُ 

). ٥٠:الـروم( ْوَتى َوُهَو َعلَـى ُكـلِّ َشـْيٍء قَـِديرٌ ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلمَ ). ٢٣:احلجر(
ِإنَّ اللََّه ال ). ٢٤:الروم( َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُيْحِيي ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوتَِهاو

 )  ٢٦:البقرة( َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها
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 ت اإلضافة ياءا
 

 -فمنها ما اتفق علـى فتحـه، ومنهـا مـا اتفـق علـى اسـكانه وسـنذكر . هي ياء املتكلم: ياءات اإلضافة
 : شيئاً منها –إن شاء اهللا 



 

 : واملضمومة واملكسورة، ويف ذلك استثناءات فتح نافع ياء اإلضافة قبل اهلمزة املفتوحة
قَــاَل أرين يف : أســكن اليــاء يف املواضــع التاليــة: يــاء اإلضــافة الــيت بعــدها مهــزة قطــع مفتوحــة -١

نَـِة َســَقُطواتفتــين يف ). ١٤٣:األعـراف( َربِّ َأرِنِـي أَْنظُـْر ِإلَْيـكَ   َوال تـَْفِتنِّـي َأال ِفـي اْلِفتـْ
ـــِويّاً اتبعـــين يف ). ٤٩:التوبـــة( ـــِدَك ِصـــَراطاً َس ـــاتَِّبْعِني َأْه َوِإال تـــرمحين يف ). ٤٣:مـــرمي( َف

َوقَـــاَل ِفْرَعـــْوُن ذروين يف اآليـــة ). ٤٧:هـــود( تـَْغِفـــْر لِـــي َوتـَْرَحْمِنـــي َأُكـــْن ِمـــَن اْلَخاِســـرِينَ 
ــــــْل ُموَســــــى  اْدُعــــــوِني َأْســــــَتِجْب َلُكــــــمْ ادعــــــوين يف اآليــــــة ). ٢٦:غــــــافر( َذُرونِــــــي َأقْـُت

 ). ١٥٢:البقرة( فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ اذكروين يف اآلية ). ٦٠:افرغ(
يصـدقين يف : أسكن نافع الياء يف املواضع التالية: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مكسورة -٢

 ُقُِني ِإنـِّـــي َأَخــــاف قَــــاَل أَْنِظْرنِــــي ِإلَــــى يـَـــــْوِم أنظــــرين يف ). ٣٤:القصــــص( رِْدءاً ُيَصــــدِّ
َعثُــــ َعثُــــونَ ). ١٤:األعــــراف( ونَ يـُبـْ . يف احلجــــر و ص قَــــاَل َربِّ فَــــأَْنِظْرِني ِإلَــــى يـَــــْوِم يـُبـْ

ِفـــي ُذرِّيَّتِـــي ِإنِّـــي تـُْبـــُت ذريـــيت يف ). ١٠:املنـــافقون( َربِّ لَـــْوال َأخَّْرتَِنـــي ِإلَـــىأخـــرتين يف 
ــا يَــْدُعونَِني ِإلَْيــهِ يــدعونين يف ). ١٥:االحقــاف( ِإلَْيــكَ  تــدعونين يف ). ٣٣:فيوســ( ِممَّ
 َِوَتْدُعونَِني ِإَلى النَّار )٤١:غافر .( ِال َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَِني ِإلَْيه )٤٣:غافر .( 

ـــوا أســـكن نـــافع اليـــاء يف بعهـــدي يف : يـــاء اإلضـــافة الـــيت بعـــدها مهـــزة قطـــع مضـــمومة -٣ َوَأْوُف
 ي ُأْفــــــــرِْغ َعَلْيــــــــِه ِقْطــــــــراً آتُــــــــونِ وآتـــــــوين يف ). ٤٠:البقــــــــرة( ِبَعْهـــــــِدي ُأوِف ِبَعْهــــــــدُِكمْ 

 ).٩٦:الكهف(
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 َواْصــــطَنَـْعُتَك لِنَـْفِســــي اْذَهــــبْ نفســــي يف : فــــتح نــــافع اليــــاء الــــيت بعــــدها مهــــزة وصــــل يف -٤
ـــىوذكـــري يف ). ٤٢:طــــه( ـــا ِإَل ـــي ِذْكـــِري اْذَهَب ـــا ِف ـــْن بعـــدي يف ). ٤٣:طــــه( َوال تَِنَي ِم

 ).٣٠:الفرقان( نَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذاإِ وقومي يف ). ٦:الصف( بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ 
َأْوزِْعنِــي َأْن َأْشــُكَر يف أوزعــين يف اآليــة : فــتح ورش اليــاء وأســكنها قــالون يف املواضــع التاليــة -٥

ـــكَ  ـــْيَن ِإْخـــَوِتي ِإنَّ رَبـِّــي  يف أخـــويت يف). ١٥:األحقـــاف(و) ١٩:النمـــل( نِْعَمَت بـَْينِـــي َوبـَ
 ).١٠٠:يوسف( َلِطيفٌ 

 لــــي عنــــدهربــــي إنَّ ولــــئن رجعــــت إلــــى : ف عــــن قــــالون يف ريب يف قولــــه تعــــاىل واختلــــ -٦
  .، حيث فتح الياء وأسكنها وجهان) ٥٠:فصلت(

 

 : فتح ابن كثري الياء قبل مهزة القطع املفتوحة، إال يف الكلمات التالية
قَــاَل أرين يف : تاليــةأســكن اليــاء يف املواضــع ال: يــاء اإلضــافة الــيت بعــدها مهــزة قطــع مفتوحــة -١

نَـِة َسـَقُطواوتفتين يف ). ١٤٣:األعراف( َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيكَ   َوال تـَْفِتنِّـي َأال ِفـي اْلِفتـْ
َوِإال وتـــرمحين يف ). ٤٣:مـــرمي( فَـــاتَِّبْعِني َأْهـــِدَك ِصـــَراطاً َســـِويّاً اتبعـــين يف ). ٤٩:التوبــة(

ُلــَوِني أََأْشــُكُر َأْم وليبلــوين يف ). ٤٧:هــود( ِمــَن اْلَخاِســرِينَ  تـَْغِفــْر لِــي َوتـَْرَحْمِنــي َأُكــنْ  لَِيبـْ
). ١٠٨:يوســف( قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإلَــى اللَّــهِ ســبيلي يف ). ٤٠:النمــل( َأْكُفــر

 ).٣٦:يوســف( ِإنِّــي َأرَانِــي َأْحِمــلُ  ،ِإنِّــي َأرَانِــي َأْعِصــُر َخْمــراً وأراين يف موضـعيها يف 
قَـاَل َربِّ ). ٢٦:طــه( َوَيسِّْر ِلي َأْمِري). ٨٠:يوسف( َحتَّى يَْأَذَن ِلي أَِبيويل يف 

ـــــةً  ـــــي آَي ـــــْل ِل ـــــْيسَ وضـــــيفي يف ). ٤١:آل عمـــــران( اْجَع ـــــي َضـــــْيِفي أََل ـــــُزوِن ِف  َوال ُتْخ
 ).١٠٢:الكهف( ِمْن ُدوِني َأْولَِياءَ ودوين يف ). ٧٨:هود(

َوقَـاَل ِفْرَعـْوُن َذُرونِـي َأقْـتُـْل ذروين يف اآليـة : اء يف الكلمـات التاليـةأنفرد ابن كثري بفتح الي -٢
واذكـروين ). ٦٠:غـافر( اْدُعـوِني َأْسـَتِجْب َلُكـمْ وادعوين يف اآلية ). ٢٦:غافر( ُموَسى

 ). ١٥٢:البقرة( فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ يف اآلية 
 ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى اللَّهِ قرآن الكرمي، حنو وأسكن الياء يف أجري يف مجيع مواضعها يف ال -٣

 ). ٧٢:يونس(



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٧٨- 

وآبـــائي يف ). ٦:نــوح( فـَلَـــْم يَــزِْدُهْم ُدَعـــائي ِإال ِفـــَراراً فــتح ابــن كثـــري اليــاء يف دعـــائي يف  -٤
 ََواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَائي ِإبـَْراِهيم )٣٨:يوسف.( 

َهـــاُروَن َأِخـــي اْشـــُدْد بِـــِه وصـــًال يف  أخـــي: فـــتح ابـــن كثـــري اليـــاء الـــيت بعـــدها مهـــزة وصـــل يف -٥
ونفسـي يف ). ١٤٤:األعـراف( ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِ وإين يف ). ٣١:طـه( َأْزِري
 َْواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي اْذَهب )وذكـري يف ). ٤٢:طـهَوال تَِنيَـا ِفـي ِذْكـِري اْذَهبَـا ِإلَـى 
 ). ٦:الصف( اْسُمُه َأْحَمدُ  ِمْن بـَْعِديبعدي يف ). ٤٣:طـه(

سوريت  يف  َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ أوزعين يف اآلية : وفتح البزي وأسكن قنبل الياء يف -٦
. يف ســوريت هــود واألحقــاف َوَلِكنِّــي َأرَاُكــْم قـَْومــاً َتْجَهُلــونَ لكــين يف . النمــل واألحقــاف

 ِ◌نـِّي َأرَاُكـْم ِبَخْيـرٍ إإين يف اآليـة ). ٥١:الزخـرف( ِمـْن َتْحتِـي َأفَـال تـُْبِصـُرونَ حتيت يف 
ِإنَّ  وقــومي يف ). ٥١:هـود( الـَِّذي َفَطَرنِــي َأفَـال تـَْعِقلُـونَ فطـرين يف اآليـة ). ٨٤:هـود(

 ).٣٠:الفرقان(  قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذا
ـــِدي عنـــدي يف اآليـــة : أســـكن البـــزي وفـــتح قنبـــل اليـــاء يف -٧ ـــٍم ِعْن ـــى ِعْل ـــمْ  َعَل ـــْم يـَْعَل   َأَوَل

 ). ٧٨:القصص(

 

 : فتح أبو عمرو ياء اإلضافة قبل مهزة القطع املفتوحة واملكسورة، إال الكلمات التالية
قَـاَل  أرين يف : أسـكن اليـاء يف املواضـع التاليـة: ياء اإلضافة الـيت بعـدها مهـزة قطـع مفتوحـة -١

َنِة َسـَقُطوا تفتين يف ). ١٤٣:رافاألع(  َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيكَ   َوال تـَْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفتـْ
َوِإال  تــرمحين يف ). ٤٣:مــرمي(  فَــاتَِّبْعِني َأْهــِدَك ِصــَراطاً َســِويّاً  اتبعــين يف ). ٤٩:التوبـة(

ِفْرَعــْوُن َوَقــاَل  ذروين يف اآليــة ). ٤٧:هــود(  تـَْغِفــْر ِلــي َوتـَْرَحْمِنــي َأُكــْن ِمــَن اْلَخاِســرِينَ 
  اْدُعـــــوِني َأْســـــَتِجْب َلُكـــــمْ  ادعــــوين يف اآليـــــة ). ٢٦:غـــــافر(  َذُرونِـــــي َأقْـتُـــــْل ُموَســـــى

 فطــرين يف اآليــة ). ١٥٢:البقــرة(  فَــاذُْكُروِني َأذُْكــرُْكمْ  اذكــروين يف اآليــة ). ٦٠:غــافر(
 نـِّي لََيْحُزنُنِـي َأْن تَـْذَهُبوا بِـهِ قَاَل إِ  ليحزنين يف ). ٥١:هود(  الَِّذي َفَطَرِني َأَفال تـَْعِقُلونَ 

 )١٣:يوسف .( واتعدانين يف  َأََتِعَدانِِني َأْن ُأْخَرج  )حشـرتين يف ). ١٧:االحقـاف 
ــــَم َحَشــــْرتَِني َأْعَمــــى ــــا اْلَجــــاِهُلونَ  تــــأمروين يف ). ١٢٥:طـــــه(  ِل ــــُد أَيـَُّه ــــْأُمُرونِّي َأْعُب  َت

 ). ٦٤:الزمر(
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قَـاَل َهـُؤالِء بـَنَـاِتي  أسكن أبو عمرو بنـايت يف : دها مهزة قطع مكسورةياء اإلضافة اليت بع -٢
يف آل عمـران   َمـْن أَْنَصـاِري ِإلَـى اللَّـهِ  وأنصاري يف ). ٧١:احلجر(  ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلينَ 

ـــونَ  و عبـــادي يف . والصـــف ـــْم ُمتَّبَـُع ـــاِدي ِإنَُّك ـــِر ِبِعَب   ولعنـــيت يف). ٥٢:الشـــعراء(  َأْن َأْس
  ِين ـــْوِم الـــدِّ َســـَتِجُدِني ِإْن َشـــاَء  ســـتجدين يف ). ٧٨:صّ (  َوِإنَّ َعَلْيـــَك َلْعَنِتـــي ِإلَـــى يـَ

ـــَوِتي ِإنَّ رَبـِّــي   يف أخـــويت يف. يف الكهـــف و القصـــص والصـــافات اللَّـــهُ  ـــْيَن ِإْخ ـــي َوبـَ بـَْيِن
). ٢١:الادلـة(  يٌّ َعزِيـزٌ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقوِ  رسلي يف ).  ١٠٠:يوسف(  َلِطيفٌ 

قُِني ِإنِّــــــــــــــي َأَخــــــــــــــافُ  يصــــــــــــــدقين يف   أنظــــــــــــــرين يف ). ٣٤:القصــــــــــــــص(  رِْدءاً ُيَصــــــــــــــدِّ
  ََعُثون َعُثونَ  ). ١٤:األعراف(  قَاَل أَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ  قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ
 أخــرتين يف . يف احلجــر و ص ــْوال ــىَربِّ َل ــي ِإَل  ذريــيت يف ). ١٠:املنــافقون(   َأخَّْرتَِن

ــــكَ  ــــُت ِإلَْي ــــي ِإنِّــــي تـُْب ــــهِ يــــدعونين يف ). ١٥:االحقــــاف( ِفــــي ُذرِّيَِّت َــــْدُعونَِني ِإلَْي ــــا ي  ِممَّ
ال َجَرَم أَنََّمـا تَـْدُعونَِني ). ٤١:غـافر( َوَتْدُعونَِني ِإَلى النَّارِ تدعونين يف ). ٣٣:يوسف(

 ).٤٣:افرغ( ِإلَْيهِ 
َهـــاُروَن َأِخـــي اْشـــُدْد بِـــِه أخـــي وصـــًال يف : فـــتح ابـــوعمرو اليـــاء الـــيت بعـــدها مهـــزة وصـــل يف -٣

يـا ليتـين يف ). ١٤٤:ألعـراف( ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعلَـى النَّـاسِ وإين يف ). ٣١:طـه( َأْزِري
 ُيـَُقــوُل يَــا لَْيَتِنــي اتََّخــْذت )ونفســي يف ). ٢٧:الفرقــان َُك لِنَـْفِســي اْذَهــبْ َواْصــطَنَـْعت 
ـــىوذكـــري يف ). ٤٢:طــــه( ـــا ِإَل ـــي ِذْكـــِري اْذَهَب ـــا ِف ـــْن بعـــدي يف ). ٤٣:طــــه( َوال تَِنَي ِم

). ٣٠:الفرقـان( ِإنَّ قـَـْوِمي اتََّخـُذوا َهـَذاوقـومي يف ). ٦:الصـف( بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمـدُ 
ُقْل ). ٥٦:العنكبوت( َن آَمُنوايَا ِعَباِدَي الَِّذي: وأسكن الياء يف يا عبادي يف موضعني
 ). ٥٣:الزمر( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 

 

 : أسكن ابن عامر الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل إال يف املواضع التالية
ِإنِّــي آَنْســُت ). ٤٦:يوســف( َلَعلِّــي َأْرِجــُع ِإلَــى النَّــاسِ : فـتح يــاء لعلــي يف ســتة مواضــع -١

ــــــــيُكمْ  َــــــــاراً َلَعلِّــــــــي آِت ــــــــُل َصــــــــاِلحاً ). ٢٩: القصــــــــص(و ) ١٠:طـــــــــه( ن  َلَعلِّــــــــي َأْعَم
ـــــون( ـــــُع ِإلَـــــى). ١٠٠:املؤمن ـــــُغ اَألْســـــَبابَ ). ٣٨:القصـــــص( َلَعلِّـــــي َأطَِّل ُل  َلَعلِّـــــي أَبـْ
ِإْن ). ٨٣:التوبة( َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي أََبداً : وفتح الياء يف معي يف موضعني).٣٦:غافر(
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ـــا ـــَي َأْو رَِحَمَن ـــْن َمِع ـــَي اللَّـــُه َوَم َـــا َوُرُســـِلي ِإنَّ وفـــتح رســـلي يف ). ٢٨:امللـــك( َأْهَلَكِن  أَن
وفـتح اليـاء يف دعـائي يف ). ١١٦:املائـدة( َوُأمَِّي ِإَلَهْينِ وفتح ياء أمي يف ). ٢١:الادلة(
 ًــائي ِإال ِفــَرارا ــزِْدُهْم ُدَع ــْم َي َل ــَراِهيمَ وآبــائي يف ). ٦:نــوح( فـَ ــائي ِإبـْ  َواتـَّبَـْعــُت ِملَّــَة آَب
 وما توفيقي إال باهللا ).٨٦:يوسف( َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ وفتح حزين يف ). ٣٨:يوسف(
  .)٨٨:هود(

ُقْل يَا ). ٥٦:العنكبوت( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: وفتح الياء يف يا عبادي يف موضعني -٢
 ). ٥٣:الزمر( َي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ ِعَبادِ 

 .ِإْن َأْجِرَي ِإالوفتح الياء يف أجري يف مجيع مواضعها يف القرآن الكرمي، حنو  -٣
 ). ٩٢:هود( يَا قـَْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكمْ فتح ابن ذكوان الياء يف أرهطي  -٤
 ).٤١:غافر( ا قـَْوِم َما ِلي َأْدُعوُكمْ َويَ وفتح هشام الياء يف مايل يف اآلية  -٥
 َعْن آيَاِتَي الَِّذينَ : وأسكن الياء ابن عامر مث أسقطها اللتقاء الساكنني يف آيايت يف اآلية -٦

 ).٣١:إبراهيم( ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا، ويف لعبادي يف )١٤٦:األعراف(

 

 : قطع أو وصل إال يف املواضع التاليةأسكن عاصم الياء اليت بعدها مهزة 
ُقْل يَـا ). ٥٦:العنكبوت( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: فتح الياء يف يا عبادي يف موضعني -١

ُفِســــِهمْ  ــــى أَنـْ ــــاِدَي الَّــــِذيَن َأْســــَرُفوا َعَل ــــواو).٥٣:الزمــــر( ِعَب ــــاِدَي الَّــــِذيَن آَمُن ــــْل ِلِعَب  ُق
  ).٣١:إبراهيم(

ـــ: يف معـــي يف موضـــعني فـــتح حفـــص اليـــاء -٢ ـــْن َتْخُرُجـــوا َمِع َـــداً َل ِإْن ). ٨٣:التوبـــة( َي أَب
 يَـــِدَي ِإلَْيـــَك َألقْـتُـَلـــكَ ويـــدي يف ). ٢٨:امللـــك( َأْهَلَكِنـــَي اللَّـــُه َوَمـــْن َمِعـــَي َأْو رَِحَمَنـــا

ري يف وفـتح اليـاء يف أجـ). ١١٦:املائـدة( َوُأمِّـَي ِإَلَهـْينِ وفـتح يـاء أمـي يف ). ٢٨:املائـدة(
 يفوأسقطها اللتقاء الساكنني  عهديالياء يف وأسكن حفص . مجيع مواضعها يف املصحف

 ). ١٢٤:البقرة( قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ اآلية 
 ).٦:الصف( ِمْن بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ فتح شعبة الياء يف بعدي يف  -٣

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٨١- 

وأسكن محزة ياءات اإلضـافة يف أربعـة عشـر موضـعاً . طع أو وصلأسكن محزة الياء اليت بعدها مهزة ق 
 : وهي على النحو التايل

). ٣١:ابـراهيم( ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُمـوا الصَّـالةَ : عبادي يف مخسة مواضع هي -١
 َــاِلُحون ــاِدَي الصَّ ــا ِعَب ــاِدَي ). ١٠٥:االنبيــاء( َأنَّ اَألْرَض يَرِثـَُه ــا ِعَب ــوا ِإنَّ َي الَّــِذيَن آَمُن

قُــْل يَــا ). ١٣:ســبأ( َوَقِليــٌل ِمــْن ِعبَــاِدَي الشَّــُكورُ ). ٥٦:العنكبـوت( َأْرِضــي َواِســَعةٌ 
 ).٥٣:الزمر( ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 

 ). ١٢٤:رةالبق( قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ عهدي يف سورة البقرة يف اآلية   -٢
 ). ٢٥٨:البقرة( رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي َويُِميتُ : كلمة ريب يف اآلية -٣
 ).٣٣:األعراف( ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحشَ : كلمة ريب يف اآلية -٤
ــ: كلمــة آيــايت يف اآليــة -٥ ــِر اْلَح ــُروَن ِفــي اَألْرِض ِبَغْي َــاِتَي الَّــِذيَن يـََتَكبـَّ ــْن آي  قِّ َسَأْصــِرُف َع

 ). ١٤٦:األعراف(
 ). ٣٠:مرمي( آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبّياً : كلمة آتاين يف اآلية -٦
ـــــة : كلمـــــة مســـــين يف موضـــــعني -٧ ـــــرَّاِحِمينَ يف اآلي ـــــُم ال ـــــَت َأْرَح ـــــرُّ َوأَْن ـــــِنَي الضُّ  أَنِّـــــي َمسَّ

 ). ٤١:صّ ( ابٍ أَنِّي َمسَِّنَي الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعذَ واآلية ). ٨٣:االنبياء(
 ). ٣٨:الزمر( ِإْن َأرَاَدِنَي اللَُّه ِبُضرٍّ كلمة أرادين يف اآلية  -٨
 ). ٢٨:امللك( ُقْل َأرَأَيـُْتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اللَّهُ كلمة أهلكين يف اآلية  -٩

 

ني وأسكنها مث أسقطها اللتقاء الساكن .أسكن الكسائي الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل
ـــوايف  ـــاِدَي الَّـــِذيَن آَمُنـــواو ).٣١:إبـــراهيم( قُـــْل ِلِعَبـــاِدَي الَّـــِذيَن آَمُن ). ٥٦:العنكبـــوت( يَـــا ِعَب
 ).٥٣:الزمر( ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ و



ــيف " حميــاي" -١ ــايَ َوُنُس أســكن اليــاء فيهــا نــافع خبلــف عــن ورش، ).: ١٦٢:األنعــام( ِكي َوَمْحَي
 . وفتحها الباقون وهو الوجه الثاين لورش

ـــــــَي ِللَّـــــــهِ يف " وجهـــــــي"  -٢ ـــــــَلْمُت َوْجِه ـــــــَي ِللَّـــــــِذي، )٢٠:آل عمـــــــران( َأْس ـــــــُت َوْجِه ْه  َوجَّ
 . قونفتح الياء فيهما نافع وابن عامر وحفص، وأسكنها البا):  ٧٩:األنعام(
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. فـتح اليـاء حفـص وهشـام وأسـكنها البـاقون): ٢٨:نـوح( َوِلَمـْن َدَخـَل بـَْيتِـَي ُمْؤِمنـاً يف " بييت" -٣
ـــَي ِللطَّـــائِِفينَ يف " بيـــيت"وفـــتح يـــاء  ـــَرا بـَْيِت ـــَي ِللطَّـــائِِفينَ ، )١٢٥:البقـــرة( َأْن َطهِّ ـــْر بـَْيِت  َوَطهِّ

 . حفص ونافع وهشام، وأسكنها الباقون). ٢٦:احلج(
ــاُلوا آَذنَّــاكَ يف " ورائــي"و " شــركائي" -٤ ــَن ُشــرََكاِئي َق ــْن َورَائــي وََكانَــتِ ، )٤٧:فصــلت( أَْي  ِم

 . فتح الياء فيهما ابن كثري، وأسكنها الباقون): ٥:مرمي(
ــَي ِديــنِ يف " ويل ديــن" -٥ فــتح اليــاء فيهــا نــافع وهشــام وحفــص ): ٦:الكــافرون( َلُكــْم ِديــُنُكْم َوِل

 . وأسكنها الباقون وهو الوجه الثاين للبزيوالبزي خبلف عنه، 
ــاَلِمينَ يف " ممــايت" -٦ ــاِتي ِللَّــِه َربِّ اْلَع ــاَي َوَمَم فــتح اليــاء نــافع وأســكنها ): ١٦٢:األنعــام( َوَمْحَي

 . الباقون
ِإنَّ َأْرِضـــــي ، )١٥٣:األنعـــــام( َوَأنَّ َهـــــَذا ِصـــــَراِطي ُمْســـــَتِقيماً يف " أرضـــــي "و " صـــــراطي"  -٧

 . فتح الياء فيهما ابن عامر، وأسكنها الباقون): ٥٦:لعنكبوتا( َواِسَعةٌ 
فــــتح اليـــــاء ابـــــن كثــــري وهشـــــام وعاصـــــم ): ٢٠:النمـــــل( َمـــــا لِـــــَي ال َأَرى اْلُهْدُهـــــدَ يف " مــــايل" -٨

 . والكسائي، وأسكنها الباقون
اَن ِلَي ِمْن َما كَ ، )٢٣:صّ ( َوِلَي نـَْعَجٌة َواِحَدةٌ : فتح حفص الياء يف املواضع التالية" يل"يف  -٩

 . وأسكنها الباقون). ٢٢:ابراهيم( َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكمْ ، )٦٩:صّ ( ِعْلمٍ 
فََأْرِســْل : فـتح حفــص اليـاء يف معــي الـيت لــيس بعـدها مهــز، يف املواضـع التسـعة التاليــة" معـي"يف  -١٠

 َمِعَي َصْبراً ، )٨٣:التوبة( َوَلْن تـَُقاتُِلوا َمِعَي َعُدّواً ، )١٠٥:ألعراف( َمِعَي بَِني ِإْسرائيلَ 
ْبِلــــــي، ) ٧٥ -٧٢ -٦٧:الكهـــــف(يف مواضـــــعها الثالثـــــة   ِذْكـــــُر َمــــــْن َمِعـــــَي َوِذْكـــــُر َمـــــْن قـَ

 فََأْرِســـْلُه َمِعـــَي رِْدءاً ُيَصـــدِّقُِني، )٦٢:الشـــعراء( ِإنَّ َمِعـــَي رَبِّـــي َســـيَـْهِدينِ ، )٢٤:االنبيـــاء(
ـــ، )٣٤:القصـــص( ـــْن َمِع ِنـــي َوَم ، غـــري أن ورش يوافـــق )١١٨:الشـــعراء( َي ِمـــَن اْلُمـــْؤِمِنينَ َوَنجِّ

 . حفص يف املوضع األخري، واسكنها الباقون
ــــْم يـَْرُشــــُدونَ يف " يل"و" يب"  -١١ ــــي َلَعلَُّه ــــوا ِب ــــي ، )١٨٦:البقــــرة( َوْليُـْؤِمُن ــــوا ِل ــــْم تـُْؤِمُن َوِإْن َل

 . الباقونفتح الياء فيهما ورش، وأسكنها ): ٢١:الدخان( فَاْعَتزُِلونِ 
فـــتح اليـــاء فيهـــا ورش وحفـــص، وأســـكنها ): ١٨:طــــه( َولِـــَي ِفيَهـــا َمـــآِرُب ُأْخـــَرىيف " ويل" -١٢

 . الباقون
 . أسكن الياء محزة، وفتحها الباقون): ٢٢:يّـس( َوَما ِلَي ال َأْعُبدُ يف " ما يل" -١٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٨٣- 

أثبـت شـعبة اليـاء مفتوحـة  ):٦٨:الزخـرف( يَا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْومَ يف " يا عبادي" -١٤
وصــًال وســاكنة وقفــاً، وأثبتهــا ســاكنة وصــًال ووقفــاً نــافع وأبــو عمــرو وابــن عــامر، وحــذفها البــاقون 

 . وصًال ووقفاً 
 

   
 

 الياءات الزوائد 
 

 . هي الياء اليت تثبت لفظاً وحتذف رمساً أي خطاً : الياء الزائدة
 : إثبات وحذف اثنان وستون ياء، على التفصيل التايل واختلف القراء يف الياءات الزوائد ما بني

 . فأما عبد اهللا بن كثري فأثبتها وصًال ووقفاً  -١
 . وأما نافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي فقد أثبتوها وصًال وحذفوها وقفاً  -٢

 : وهذا بيان الياءات الزوائد جلميع القراء

 

ــِل ِإَذا َيْســرِ يســر يف : التاليــةأثبــت نــافع اليــاء الزائــدة وصــًال يف املواضــع  -١ ). ٤:الفجــر( َواللَّْي
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ الداع يف  َوِمـْن آيَاتِـِه اْلَجـَواِر اجلـوار يف ). ٨:القمر( ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

ـــاَألْعالمِ  ـــي اْلَبْحـــِر َك ـــنْ املنـــاد يف ). ٣٢:الشـــورى( ِف ـــاِد ِم ـــاِد اْلُمَن ـــْوَم يـَُن ـــَتِمْع يـَ َمَكـــاٍن  َواْس
يــــوتني يف ). ٢٤:الكهــــف( َوقُــــْل َعَســــى َأْن يـَْهــــِدَيِن رَبِّــــييهــــدين يف ). ٤١:قّ ( َقرِيـــبٍ 
 ًــْؤتَِيِن َخْيــرا ــا ُعلِّْمــَت تعلمــن يف ). ٤٠:الكهــف( فـََعَســى رَبِّــي َأْن يـُ َعَلــى َأْن تـَُعلَِّمــِن ِممَّ

تتـبعن يف ). ٦٢:االسـراء( ْوِم اْلِقَياَمـةِ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يـَـأخـرتن يف ). ٦٦:الكهف( ُرْشداً 
ــِري انبــغ يف ). ٩٣:طـــه( َأال تـَتَّــِبَعِن َأفـََعَصــْيَت َأْم ــدَّ ــِغ فَاْرَت ــا ُكنَّــا نـَْب ). ٦٤:الكهــف( َم

َـــْأِت ال َتَكلَّـــُم نـَْفـــسٌ يـــأت يف  ـــْوَم ي ـــاَل أَُتِمـــدُّوَنِن ِبَمـــالٍ متـــدونن يف ). ١٠٥:هـــود( يـَ  َق
فـَيَـُقـــوُل رَبِّـــي وأهـــانن يف ). ١٥:الفجـــر( فـَيَـُقـــوُل رَبِّـــي َأْكـــَرَمنِ يف  أكـــرمن). ٣٦:النمـــل(

). ١٧:الكهف(و)  ٩٧: اإلسراء( يف  فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمنْ املهتد يف ). ١٦:الفجر( َأَهاَننِ 
 ). ٢٠:آل عمران( َوَمِن اتـَّبَـَعِن َوُقْل ِللَِّذينَ اتبعن يف 
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َأَخــاُف َعَلــْيُكْم ، واآليــة )١٥:غــافر( لِيُـْنــِذَر يـَــْوَم الــتَّالقِ يــة وأمــا الــتالق والتنــاد يف اآل
 . فهي لنافع خبلف عن قالون) ٣٢:غافر( يـَْوَم التـََّنادِ 

رٌ وأما كلمة آتاين يف اآلية  ، فأثبـت نـافع ياءهـا مفتوحـة )٣٦:النمل( َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ
 . إثباتا ساكنة وحذفها وجهان وصًال، ولورش حذفها وقفاً، ولقالون وقفاً 

). ٤٠:ابــراهيم( رَبـَّنَــا َوتـََقبَّـْل ُدَعــاءِ دعـائي يف : أثبـت ورش اليـاء وصــًال يف الكلمـات التاليــة -٢
اِع ِإلَـى َشـْيٍء ُنُكـرٍ الداع يف   َجـابُوا الصَّـْخَر بِـاْلَوادِ بـالواد يف ). ٦:القمـر( يـَْوَم َيْدُع الدَّ

َسـَواًء البـاد يف ). ١٣:ســبأ( َفاٍن َكاْلَجَواِب َوقُـُدوٍر رَاِسـَياتٍ َوجِ اجلـواب يف ). ٩:الفجر(
). ٤٦:هـود( فَـال َتْسـأَْلِن َمـا لَـْيسَ تسـألن يف ). ٢٥:احلج( اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُرِدْ 

اِع ِإَذا َدَعـــانِ الـــداع يف  َلُموَن َكْيـــَف َفَســـتَـعْ نـــذير يف ).  ١٨٦:البقـــرة( ُأِجيـــُب َدْعـــَوَة الـــدَّ
ترمجـون يف ). ٥٦:الصـافات( قَاَل تَاللَِّه ِإْن ِكْدَت لَتُــْرِدينِ لـرتدين يف ). ١٧:امللك( َنِذيرِ 
 َِوِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكْم َأْن تـَْرُجُمـون )فـاعتزلون يف ). ٢٠:الـدخان َوِإْن لَـْم تـُْؤِمنُـوا لِـي

، يف مواضـعها السـتة بســورة َفَكْيــَف َكـاَن َعـَذاِبي َونُــُذرِ نـذريف ). ٢١:الـدخان( فَـاْعَتزُِلونِ 
ــــثالث يف . القمــــر ــــدِ وعيــــد يف موضــــعها ال ــــدِ ). ١٤:ابــــراهيم( َوَخــــاَف َوِعي  َفَحــــقَّ َوِعي

 َشــــَفاَعتُـُهْم َشــــْيئاً َوال يـُْنِقــــُذونِ ينقــــذون يف ). ٤٥:قّ ( َمــــْن َيَخــــاُف َوِعيــــدِ ). ١٤:قّ (
بُونِ إِ يكذبون يف ). ٢٣:يّـس( َفَكْيَف َكاَن نكـري يف ). ٣٤:القصص( نِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ

 . ، يف مواضعها األربع يف سورة احلج وسبأ وفاطر وامللكَنِكيرِ 
). ٣٨:غافر( يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكمْ اتبعون يف : أثبت قالون الياء وصالً يف الكلمات التالية -٣

 ).٣٩:الكهف( َأَقلَّ ِمْنكَ ِإْن تـََرِن أَنَا ترن يف 

 

). ٤:الفجــر( َواللَّْيــِل ِإَذا َيْســرِ يســر يف : أثبــت اليــاء ابــن كثــري يف احلــالني يف الكلمــات التاليــة -١
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ الداع يف  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اجلوار يف ). ٨:القمر( ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

 َواْســَتِمْع يـَــْوَم يـُنَــاِد اْلُمنَــاِد ِمــْن َمَكــاٍن َقرِيـــبٍ املنــاد يف ). ٣٢:الشــورى( ْحــِر َكــاَألْعالمِ اْلبَ 
 فـََعَسى رَبِّي َأنْ يوتني يف ). ٢٤:الكهف( َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَبِّييهدين يف ). ٤١:قّ (

). ٦٦:الكهف( َعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً َعَلى َأْن تُـ تعلمن يف ). ٤٠:الكهف( يـُْؤتَِيِن َخْيراً 
ـــْوِم اْلِقَياَمـــةِ أخـــرتن يف  ـــْرَتِن ِإلَـــى يـَ َأال تـَتَّـــِبَعِن َأفـََعَصـــْيَت تتـــبعن يف ). ٦٢:االســـراء( لَـــِئْن َأخَّ
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انبغ يف ). ٩٣:طـه( َأْمِري لَّـُم يـَْوَم يَْأِت ال َتكَ يأت يف ). ٦٤:الكهف( َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
ِإْن تـَـَرِن أَنَـا تـرن يف ). ٣٨:غـافر( يَا قـَـْوِم اتَِّبُعـوِن َأْهـدُِكمْ اتبعـون يف ). ١٠٥:هود( نـَْفسٌ 

َجـابُوا بالواد يف ). ٣٦:النمل( قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ متدونن يف ). ٣٩:الكهف( َأَقلَّ ِمْنكَ 
َوِجَفـــاٍن َكـــاْلَجَواِب َوقُـــُدوٍر اجلـــواب يف . وقفـــاً خبلـــف فيـــه لقنبـــل ) ٩:الفجـــر( الصَّـــْخَر بِـــاْلَوادِ 

توتـؤن يف ). ٢٥:احلـج( َسَواًء اْلَعـاِكُف ِفيـِه َواْلبَـاِد َوَمـْن يُـرِدْ الباد يف ). ١٣:سـبأ( رَاِسَياتٍ 
 ًَحتَّــى تـُْؤتُــوِن َمْوثِقـــا )٦٦:يوســف .( املتعــال يف ِاْلَكِبيـــُر اْلُمتَـَعــال )الـــتالق يف ). ٩:الرعــد
 ِيُـْنِذَر يـَْوَم التَّالقِ ل )١٥:غافر .( التناد يف َِأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّناد )٣٢:غافر .( 

). ٤٠:ابــراهيم( رَبـَّنَـا َوتـََقبَّــْل ُدَعـاءِ دعـائي يف : أثبـت البـزي اليــاء يف احلـالني يف املواضـع التاليــة -٢
ــى َشــْيٍء ُنُكــرٍ الــداع يف  اِع ِإَل َــْدُع الــدَّ ــْوَم ي  فـَيَـُقــوُل رَبِّــي َأْكــَرَمنِ أكــرمن يف ). ٦:القمــر( يـَ

 ).١٦:الفجر( فـَيَـُقوُل رَبِّي َأَهاَننِ وأهانن يف ). ١٥:الفجر(
 .يف احلالني). ٩٠:يوسف( ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َوَيْصِبرْ أثبت قنبل الياء الزائدة يف يتق يف  -٣

 

). ٤:الفجـر( َواللَّْيـِل ِإَذا َيْسـرِ يسـر يف : واضـع التاليـةأثبت أبو عمرو الياء الزائدة وصًال يف امل -١
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ الداع يف  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اجلوار يف ). ٨:القمر( ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

 ِد ِمــْن َمَكــاٍن َقرِيـــبٍ َواْســَتِمْع يـَــْوَم يـُنَــاِد اْلُمنَـــااملنـــاد يف ). ٣٢:الشــورى( اْلَبْحــِر َكــاَألْعالمِ 
 فـََعَسى رَبِّي َأنْ يوتني يف ). ٢٤:الكهف( َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَبِّييهدين يف ). ٤١:قّ (

). ٦٦:الكهف( َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً تعلمن يف ). ٤٠:الكهف( يـُْؤتَِيِن َخْيراً 
ـــْرَتِن إِ أخـــرتن يف  ـــْوِم اْلِقَياَمـــةِ لَـــِئْن َأخَّ ـــى يـَ َأال تـَتَّـــِبَعِن َأفـََعَصـــْيَت تتـــبعن يف ). ٦٢:االســـراء( َل

انبغ يف ). ٩٣:طـه( َأْمِري يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَّـُم يـأت يف ). ٦٤:الكهف( َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
ـــا َوتـََقبَّـــْل ُدَعـــاءِ دعـــائي يف ). ١٠٥:هـــود( نـَْفـــسٌ  ـــْوِم اتبعـــون يف . )٤٠:ابـــراهيم( رَبـََّن يَـــا قـَ

ـــَرِن أَنَــا َأقَـــلَّ ِمْنـــكَ تـــرن يف ). ٣٨:غــافر( اتَِّبُعــوِن َأْهـــدُِكمْ  متـــدونن يف ). ٣٩:الكهــف( ِإْن تـَ
 ٍقَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمال )الـداع يف ). ٣٦:النمل ٍاِع ِإَلى َشـْيٍء ُنُكـر ). ٦:القمـر( يـَْوَم َيْدُع الدَّ

ــالْ اجلــواب يف  ــاٍن َك ــُدوٍر رَاِســَياتٍ َوِجَف ــِه البــاد يف ). ١٣:ســـبأ( َجَواِب َوُق ــاِكُف ِفي َســَواًء اْلَع
ُهـــــــَو اْلُمْهَتـــــــِد َوَمـــــــنْ املهتـــــــد يف ). ٢٥:احلـــــــج( َواْلَبـــــــاِد َوَمـــــــْن يُـــــــرِدْ  ) ٩٧:اإلســـــــراء( يف  فـَ

ـــبَـَعِن َوقُـــْل ِللَّـــِذينَ اتـــبعن يف ). ١٧:الكهـــف(و ُـــوكيـــدون يف ). ٢٠:آل عمـــران( َوَمـــِن اتـَّ مَّ  ث
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ـــُرونِ  ـــال تـُْنِظ ـــاً توتـــؤن يف ). ١٩٥:األعـــراف( ِكيـــُدوِن َف ). ٦٦:يوســـف( َحتَّـــى تـُْؤتُـــوِن َمْوثِق
ـــــْيسَ تســـــألن يف  ـــــا َل ـــــأَْلِن َم ـــــال َتْس ـــــْيِفيختـــــزون يف ). ٤٦:هـــــود( َف ـــــي َض ـــــُزوِن ِف  َوال ُتْخ

َوقَــْد َهــَداِن ان يف هــد). ٢٢:ابــراهيم( ِبَمــا َأْشــرَْكُتُموِن ِمــْن قـَْبــلُ أشــركتمون يف ). ٧٨:هــود(
وأخشـون يف ). ١٩٧:البقـرة( َواتـَُّقوِن يَا ُأوِلي األَْلَبابِ اتقون يف ). ٨٠:األنعام( َوال َأَخافُ 
َواْخَشــْوِن َوال َتْشــتَـُروا بِآيَــاِتي )خــافون يف ). ٤٤:املائــدة َــْؤِمِنين ــُتْم ُم آل ( َوَخــاُفوِن ِإْن ُكْن

اِع ِإَذا َدَعانِ ُأِجيُب الداع يف ). ١٧٥:عمران َواتَِّبُعوِن واتبعون يف ). ١٨٦:البقرة( َدْعَوَة الدَّ
 ). ٦١:الزخرف( َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ 

ــرٌ يف آتـاين يف  -٢ ، فأثبــت أبــو عمــرو ياءهــا مفتوحــة وصــًال، ولــه )٣٦:النمــل( َفَمــا آتَــاِن اللَّــُه َخيـْ
 . وقفاً إثباتا ساكنة وحذفها وجهان

 

، وصـًال، ولـه وقفـاً إثباتـا وحـذفها )١٩٥:األعـراف( ثُـمَّ ِكيـُدوِن فَـال تـُْنِظـُرونِ يـاء كيـدون يف  أثبت
 .وجهان

 

 . ، خبلف عنه وصًال ووقفاً )٧٠:الكهف( َفال َتْسأَْلِني َعْن َشْيءٍ أثبت ياء تسألين يف 

 

ــرٌ يف آتـاين يف  ، أثبـت حفــص ياءهـا مفتوحــة وصـًال، ولــه وقفــاً )٣٦:النمــل( َفَمــا آتَــاِن اللَّـُه َخيـْ
 . إثباتا ساكنة وحذفها وجهان

 

ويف احلالني يف  متدونن ). ٤٠:ابراهيم( رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ أثبت الياء الزائدة وصًال يف دعائي يف 
 . ألوىل يف الثانية ويكون املد يف الواو الزماً وهو يدغم النون ا). ٣٦:النمل( قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ يف 
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ـــــدة وصـــــًال يف املواضـــــع التاليـــــة ـــــغ يف : أثبـــــت الكســـــائي اليـــــاء الزائ انب ـــــدَّ ـــــِغ فَاْرَت ـــــا ُكنَّـــــا نـَْب  َم
وأثبـت اليـاء الكسـائي وقفـاً يف  ).١٠٥:هـود( يـَـْوَم يَـْأِت ال َتَكلَّـُم نـَْفـسٌ يـأت يف ). ٦٤:الكهـف(

 ) .١٨:ملالن( َواِد النَّْملَعلى  واد
 

 :مالحظة
أحيي، وحييي، وحنيي، فيحيي، حمليـي، قـد رمسـت يف املصـحف بيـاء واحـدة، ولكـن مجيـع : كلمة

مــامل يكــن بعــدها ســاكن ، فــإن كــان بعــدها ســاكن ُحــذفت اليــاء  القــراء يقرؤو�ــا بيــاءين وصــًال ووقفــاً 
ــَراِهيُم و). ٧٣:البقـرة( يِــي اللَّـُه اْلَمـْوَتىَكـَذِلَك ُيحْ : ، مثـلالثانيـة وصـًال وأُثبتـت وقفـاً  ِإْذ قَـاَل ِإبـْ

 َوِإنَّــا لَــَنْحُن ُنْحِيــي َونُِميــتُ و). ٢٥٨:البقــرة( رَبِّــَي الَّــِذي ُيْحِيــي َويُِميــُت قَــاَل أَنَــا ُأْحِيــي َوُأِميــتُ 
َويـُنَــزُِّل ِمـَن و). ٥٠:الـروم( ِديرٌ ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعلَـى ُكـلِّ َشـْيٍء قَـ). ٢٣:احلجر(

  ). ٢٤:الروم) (السََّماِء َماًء فـَُيْحِيي ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوتَِها
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 : القسم الثاني
 القراءات السبعكلمات فرش 
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 الجزء األول



 .من البقرة ٢٥ –من أول الفاتحة : الثمن األول
 يانالب الكلمة رقم اآلية

-وحذف األلف الثالثة . مع ثالثة املد أدغـم امليم يف امليم السوسي الرحيم مالك ٣
 ".ملك"والشامي ومحزة   –نافع وابن كثري وأبو عمرو

، وأبـــدل الصـــاد ســـيناً قنبـــل خبلـــف عـــن خـــالد أشـــم الصـــاد زايـــاً محـــزة الصراط املستقيم  ٦
 ".السراط"

 ".سراط"بدهلا سيناً قنبل أشم الصاد زاياً خلف، وأ صراط الذين  ٧
ووصل املـيم بـواو املكـي ". عليُهم"ضم اهلاء فيهما محزة وصالً ووقفاً  " معاً "عليِهم  ٧

 ". وعليهُم "قوالً واحداً، وقالون خبلف عنه 
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السوسـي وأدغم اهلـاء يف اهلـاء ". هدى فيِه "وصل املكي اهلاء بياء  فيِه هدى ٢

 ". فيّهدى"مع ثالثة املد
 –" وقفــــــــــاً "هـــــــــًدى للمتقــــــــــني  ١٦/ ٥/ ٢

 –" معــــــاً وقفــــــاً "هــــــًدى مــــــن 
 . باهلدى

الفـــــــتح : ولــــــورش وجهــــــان  –محــــــزة والكســــــائي –أمــــــاهلن األخــــــوان 
 .والتقليل

٦/ ٤/ ٣ /
٢٣/ ١٣/ ٨ 

 –مبــــؤمنني  –" كلــــه"يؤمنــــون 
 . فأتوا –نؤمن 

 . ومحزة وقفاً قفاً، وصالً وو السوسي فيهن ورش و  اهلمزة أبدل

 . غلظ الالم فيهما ورش أظلم   –الصالة  ٢٠/ ٣
ووســــــطه الشــــــامي والكســــــائي . أشــــــبعه ورش ومحــــــزة: املــــــد املنفصــــــل مبا أنزل  ٤

وقصـره السوسـي واملكـي . وعاصم، ولعاصم وجه آخر فويـق التوسـط
وهكـــذا يف كـــل مـــد . وقــالون والـــدوري ولألخـــريين وجـــه آخـــر توســـطه

 .منفصل
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وحلمزة يف املوصـول . فيها النقل مع قصر وتوسط وطول البدل لورش خرة وباآل ٤

النقـل والسـكت وقفـاً، والسـكت وصـالً خبلـف عـن خـالد وهكــذا يف  
 .وأمال هاء التأنيث الكسائي وقفاً . ورقق الراء ورش. كل موصول

ولعاصــم . اإلشــباع فيــه حلمــزة وورش، والتوســط للبــاقني: املــد املتصــل أولئك  ٥
 . وهكذا يف كل مد متصل. توسط وجه آخرفويق ال

ووصــل مـــيم اجلمــع بـــواو ابــن كثـــري ". علـــيُهم"ضــم هــاء علـــيهم محــزة  عليِهْم أأنذرتْم أم مل ٦
ونافع خبلف عن قالون، مع قصر الصلة البن كثري وقالون، والتوسـط 

وحلمزة يف املفصول وصـالً التحقيـق . لقالون وجه ثان، والطول لورش
علـــــيهم "خللــــف، فـــــإذا كنــــت تقــــرأ بــــالتحقيق يف  للــــراويني والســــكت

التحقيـــق فقـــط، وإن  " أأنـــذرتم أم"فلـــك يف الوقـــف علـــى " أأنـــذرتم
ويف . كنــــت تقــــرأ بالســــكت خللــــف فلــــك يف الوقــــف الســــكت فقــــط

أأنذرتم تسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف وإدخال ألف بينهمـا 
دخـال املكـي وورش، وسهل اهلمزة الثانية من غـري إ. لقالون والبصري

وهلشــــام اإلدخــــال مــــع . ولــــه وجــــه ثــــان إبــــداهلا ألفــــاً مــــع املــــد املشــــبع
 ). وجهان(التحقيق والتسهيل 

١٩/ ٧ /
٢٤/ ٢٠ 

بالكـــــافرين  –علـــــى أبصـــــارِهم 
 –" معـــــــــــــــــــاً "وأبصـــــــــــــــــــارِهم  –

 . للكافرين

 . أماهلن البصري ودوري الكسائي، وقللهن ورش

 . وقفاً خبلف له يف الثانيةأماهلما الكسائي  .مطهرة –غشاوة  ٢٥/ ٧
أدغمهمــا خلــف مــن دون غنــة، وهكــذا لــه يف كــل نــون تنــوين مــدغم  من يقول –غشاوة وهلم  ٨/  ٧

 .يف الواو والياء
 .أماهلا الدوري ومن الناسِ  ٨
 ".أي القصر والتوسط والطول"لورش تثليث البدل  آمنا باهللا  ٨
د، وحلمــــزة وقفـــاً النقــــل فيـــه وصــــالً الســـكت حلمــــزة خبلـــف عــــن خـــال اآلخر ٨

مــــع تثليــــث  –وصــــالً ووقفــــاً -ولــــورش النقــــل يف احلــــالني . والســــكت
 . البدل وتسويته مع سابقه

 ". ُخيَاِدعون"ضم الياء وكسر الدال وزاد ألفاً بعد اخلاء الثالثة  وما َخيَْدُعون إال  ٩
 . أماهلما ابن ذكوان ومحزة ولو شاء –فزادهم  ٢٠/ ١٠
ووصــــــلها خلـــــــف . -وصــــــالً ووقفـــــــاً  –فيهــــــا النقـــــــل لــــــورش مطلقـــــــاً  .خلوا إىل -يم عذاٌب أل ١٤/ ١٠
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فــــإذا كنــــت تقــــرأ خللــــف بالســــكت فلــــك يف . بالســــكت خبلــــف عنــــه

الوقف النقل والسكت، وإن كنت تقرأ لـه بـالتحقيق فلـك يف الوقـف 
النقــل والتحقيــق، وخلــالد يف الوقــف النقــل والتحقيــق، وهكــذا يف كــل 

 .مفصول
بون"ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال غري الكوفيني  ن َيْكِذبُو  ١٠  ".ُيَكذِّ

 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي "معاً "ِقيل  ١٣/ ١١
١٣/ ١١ /
٢١/ ٢٠ /

٢٢ 

لـــــــذهب  –" معـــــــاً "قيـــــــل هلـــــــم 
جعـل  –خلقكـم  –بسمعهم 

 . لكم

 .يللسوس فيهن اإلدغام

زة ألفـــاً مـــع القصـــر والتوســـط وقـــف عليهـــا هشـــام ومحـــزة بإبـــدال اهلمـــ "معاً "السفهاء  ١٣
والطــول، وهلمــا تســهيلها بــالروم مــع القصــر وبالتوســط هلشــام والطــول 

 .حلمزة
 –نـــافع واملكـــي والبصـــري  –أبـــدل اهلمـــزة الثانيـــة واواً وصـــالً الثالثـــة  السفهاُء َأال ١٣

 .بتحقيق اهلمزة عند اجلميع" أال"ويبتدأ بـ
: ٣/ ٢/ ١: سـتة أوجـهل ولـه يف الوقـف وصال ثالثة البـدفيها لورش  مستهزُِءون ١٤

وعليـــه القصـــر والتوســـط والطـــول يف " ءامنـــوا، ءامنـــا"قصـــر البـــدل يف 
توســــط البــــدل وعليــــه التوســــط والطــــول يف : ٥/ ٤. البــــدل العــــارض
 . طول البدل وعليه طول البدل العارض/ ٦. البدل العارض

/ ٢و، تســـهيل اهلمــزة بــني اهلمــزة والـــوا/ ١: وحلمــزة وقفــاً ثالثــة أوجــه
ـــــــداهلا يـــــــاء  إســـــــقاط اهلمـــــــزة مـــــــع ضـــــــم الـــــــزاي / ٣، "مســـــــتهزيون"إب

 ".مستهُزون"
 .أماهلما دوري الكسائي آذا�م  –طغيا�م  ١٩/ ١٥
 .رقق الراء فيهما ورش فراشاً  -ال يبصرون  ٢٢/ ١٧

وحلمـزة السـكت خبلـف عـن . لورش التوسط والطول يف اللني املهموز شيٍء   ٢٠
إسقاط اهلمزة : ٢/ ١: شام وقفاً أربعة أوجهوحلمزة وه. خالد وصالً 

إبـدال اهلمــزة : ٤/ ٣. ونقـل حركتهــا إىل اليـاء وعليــه اإلسـكان والــروم
 ".شيِّ "ياء وإدغام الياء األوىل يف الثانية وعليه إسكا�ا ورومها 

فيهـــا حلمـــزة وقفـــاً تســـهيل اهلمـــزة مـــع الطـــول والقصـــر، وال بـــدل فيهـــا  . ماءً  -بناًء  ٢٢
 .لورش
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 .�اية الثمن األول خالدون  ٢٥

 ٤٣ -٢٦: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .رقق الراء فيها ورش به كثرياً  ٢٦
 .غلظ الالم ورش وصًال، وله وقفاً التغليظ والرتقيق يوصل ٢٧
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه فأحياكم  ٢٨
 ".وْهو"لكسائي أسكن اهلاء قالون والبصري وا وهو بكل ٢٩

٣٤/ ٢٩ /
٣٧ 

 –أىب  –فســــواهن  –اســــتوى 
 .فتلقى

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماهل

٣٣/ ٣٠ /
٣٧/ ٣٥ 

 –حنـــــن نســـــبح  –قـــــال ربـــــك 
حيــــــــث  –" معــــــــاً "أعلــــــــم مــــــــا 

 .إنه هو –آدم من  –شيتما 

 .يللسوس فيهن اإلدغام

 .مالة للكسائي وقفاً واإل. حلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة مع املد والقصر .للمالئكة ٣٠
 ".إَين أعلم"فتح الياء وصالً الثالثة  " معاً "إْين أعلم  ٣٣/ ٣٠

 .أمال ما قبل اهلاء وقفاً الكسائي خليفة  ٣٠
 –إىل  –وعلــــــــــم آدم : اآليــــــــــة ٣١

 . صادقني
 : لنافع فيها -١
إســـكان مــــيم : ٣/ ٢/ ١: لقـــالون يف هـــذه اآليـــة ســــتة أوجـــه - أ

تصــــــل، مث فويــــــق قصــــــر اجلمــــــع وقصــــــر املنفصــــــل وتوســــــط امل
املنفصــــل وفويــــق قصــــر املتصــــل، مث توســــط املنفصــــل وتوســــط 

وهــــذه : ٦/ ٥/ ٤. املتصــــل، وعليهــــا التسهـــــيل يف هــــؤالء إن
 .األوجه تأيت مع صلة ميم اجلمع

وعليــه تســـهيل " وأنبئـــوين –آدم"ولــورش فيهــا قصـــر البــدل يف  - ب
مث إبـــدال اهلمـــزة يـــاء مديـــة مشـــبعة، مث " هـــؤالء إن"اهلمـــزة يف 

بــداهلا يــاء مكســورة، وهــذه الثالثــة تــأيت علــى توســط البــدلني إ
 .مث طوهلما

 : والبن كثري فيها -٢
صــلة مــيم اجلمــع وقصــر املنفصــل مــع : للبــزي يف اآليــة وجهــان - أ

 .تسهيل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصر
صــــلة مــــيم اجلمــــع وقصــــر املنفصــــل وحتقيــــق : ولقنبــــل وجهــــان - ب

 . إبداهلا ياء مشبعةاهلمزة األوىل مع تسهيل الثانية مث
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قصــــر املنفصــــل وإســــقاط اهلمــــزة األوىل مـــــع : وأليب عمــــرو فيهــــا -٣

القصــر وإســقاط اهلمــزة الثانيــة مــع التوســط، وللــدوري وجــه ثــان، هــو 
 . توسط املنفصل واملتصل مع إسقاط اهلمزة

توســـط املتصــل واملنفصـــل وحتقيـــق : لعاصــم والكســـائي والشــامي -٤
 . اهلمزتني

إبدال اهلمزة ألفـاً مـع القصـر : مخسة أوجه" هؤالء"ى وهلشام وقفاً عل
والتوســــط والطــــول، وتســــهيل اهلمــــزة ورومهــــا مكســــورة مــــع التوســــط 

 .والقصر
الطـــول يف املتصـــل واملنفصـــل مـــع الســـكت يف املوصـــول : وحلمـــزة فيهـــا -٥

 : ثالثة عشر وجهاً " هؤالء"خبلف عن خالد، وله يف الوقف على 
ه بـــــدل التوســـــط مـــــع التســــــهيل، كهشـــــام إال أنـــــ: ٥/ ٤/ ٣/ ٢/ ١

 . الطول مع التسهيل
تسهيل اهلمزة بعد هاء التنبيه وعليه إبدال اهلمزة ألفاً : ٩/ ٨/ ٧/ ٦

 .مع القصر والتوسط والطول، مث تسهيل اهلمزة مع الطول
قصــــر املنفصــــل مــــع تســــهيل اهلمــــزة وعليــــه إبــــدال : ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠

 . تسهيل اهلمزة مع القصر اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول مث
 .فيها حلمزة وقفاً ثالثة أوجه، مثل مستهزءون أنبئوين  ٣١
) وجهــان(وقــف عليــه محــزة بإبــدال اهلمــزة يــاء مــع ضــم اهلــاء وكســرها  أنبئهم   ٣٣

 ".أنبيِهم –أنبيُهم "
حتقيـــق اهلمـــزة األوىل : ٢/ ١: حلمــزة لـــدى الوقــف عليهـــا أربعـــة أوجــه "معاً "بأمسائهم  ٣٣

إبــــــدال األوىل يــــــاء : ٤/ ٣. ســــــهيل الثانيــــــة مــــــع الطــــــول والقصـــــــروت
 . وتسهيل الثانية مع الطول والقصر

النقـل فيهــا لـورش مطلقــاً، وحلمـزة الســكت خبلـف عــن خـالد وصــًال،  األرض ٣٣
 .والنقل والسكت وقفاً 

توســــط / ٢. قصــــر البــــدل وفــــتح ذات اليــــاء/ ١: فيــــه لــــورش أربعــــة أوجــــه أىب -آدم  ٣٤
 . طول البدل وعليه فتح الذات وتقليله: ٤/ ٣. ليل الذاتالبدل وتق

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماهل ورش امقلله النار -الكافرين  ٣٩/ ٣٤
 . أبدل مهزها ياء السوسي وصالً ووقفاً، ومحزة وقفاً  شئتما  ٣٥
 ".فأزاَهلما"أثبت ألفاً بعد الزاي وخفف الالم محزة  فأزهلَّما ٣٦
: ٢/ ١: فيهـــا حلمــــزة أربعـــة أوجــــه، خللــــف وجهـــان، وخلــــالد وجهــــانض مســـــــتقٌر ومتـــــــٌع إىل يف األر  ٣٦
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الســكت علــى املوصــول وعــدم الغنــة عنــد اإلدغــام يف الــواو والتحقيــق  .حني

السكت على املوصول والغنة عند / ٣. والسكت يف املفصول خللف
تـرك السـكت علـى املوصـول / ٤. الواو وترك السـكت علـى املفصـول

 .ل والغنة عند الواو، ومها خلالدواملفصو 
فــــتح الــــذات وعليــــه قصــــر وطــــول : ٢/ ١: فيهــــا لــــورش أربعــــة أوجــــه فتلقى آدم من  ٣٧

 .تقليل الذات وعليه توسط وطول البدل: ٤/ ٣. البدل
 ".آدَم من ربه كلماتٌ " نصب امليم ورفع التاء املكي  آدُم من رِبِه كلماٍت  ٣٧
 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا "وقفاً "هًدى فمن  ٣٨
 .الفتح والتقليل: أماهلا دوري الكسائي، ولورش وجهان هداي فال  ٣٨
 .تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر: فيها حلمزة وجهان وقفاً  إسرائيل  ٤٠
 .فيها القصر والتوسط والطول لورش أوف  ٤٠
 .�اية الثمن الثاين الراكعني  ٤٣

 ٦٠ -٤٣: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . اإلبدال فيهما لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  يؤخذ  –أتأمرون  ٤٨/ ٤٤
٥٤/ ٤٥ /
٥٩/ ٥٧ 

وظللنــــا  –ظلمــــتم  –الصــــالة 
 "معا"ظلموا  –

 .غلظ الالم فيهن ورش، ويف ظللنا غلظ الالم األوىل

 .عنه ترقيق الراء والنقل لورش، والسكت خللف خبلف لكبرية إال  ٤٥
ـــــة أوجـــــه. لـــــورش التوســـــط والطـــــول يف شـــــيئاً  . شيئاً وال ٤٨ / ١: وفيهـــــا حلمـــــزة ثالث

تـرك / ٣السكت مـع الغنـة، / ٢. السكت مع عدم الغنة وهو خللف
 .السكت مع الغنة وهذان الوجهان خلالد

 ".تقبل"أبدل ياء التذكري تاء مؤنث الصاحبان  وال يُقبل ٤٨
 . يل اهلمزة مع الطول والقصروقف عليها محزة بتسه نساءكم ٤٩

٥٢/ ٤٩ /
٥٨/ ٥٤ /

٥٩ 

مــــــن  –ويســــــتحيون نســــــاءكم 
حيـث  –انه هـو  –بعد ذلك 

 قيل هلم  –شيتم 

 .وسيللس فيهن اإلدغام

 ".وإذ وعدنا"أسقط األلف بعد الواو الثانية البصري  وإذ َواَعدنا ٥١
٥١/٥٣/٥٤ 
/٥٧/ ٦٠ 

موســــــــــــى –" كلــــــــــــه"موســــــــــــى 
 السلوى  –" وقفاً "الكتاب 

 .ماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنهأ
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 ".اختّتم"اإلدغام فيها لغري املكي وحفص  اختذمت ٥١
، وللــدوري اختالســها وجــه "بــارْئكم"أســكن اهلمــزة فيهمــا أبــو عمــرو  "معاً "بارِئكم  ٥٤

 .ثان، واإلمالة فيها لدوري الكسائي
وأدغمهــا السوســي  .قفــاً السوســي مطلقــاً ومحــزة و زة ورش و اهلمــ أبــدل نؤمن لك  ٥٥

 ".نومّلك"
وللسوســـي وصـــالً ثالثـــة . واألخـــواني أماهلـــا البصـــر ش وقفـــاً ور  قللهـــا نرى اهللا  ٥٥

وإمالتهــا مــع : ٣/ ٢فتحهــا مــع تغلــيظ الم لفــظ اجلاللــة، /١: أوجــه
   التغليظ والرتقيق لالم لفظ اجلاللة 

وبالتــــاء ". يُغَفـــر لكـــم"أبـــدل النـــون يـــاء مضــــمومة وفـــتح الفـــاء نــــافع  نـَْغِفْر لكم  ٥٨
ـــــالم ". تُغَفـــــر لكـــــم"مضـــــمومة وفـــــتح الفـــــاء الشـــــامي  وأدغمهـــــا يف ال

 .البصري خبلف عن الدوري
 ).وجهان(اإلمالة فيها للكسائي، والفتح والتقليل لورش  خطاياكم ٥٨
 .ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم قيل ٥٩
 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا استسقى ٦٠
 .الثالث الثمن �اية مفسدين ٦٠

 ٧٤ -٦١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل املوتى –" معا"موسى  ٦١/٦٧/٧٣
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا أدىن  ٦١
ـــــــورش، لوجـــــــود احلـــــــاجز القـــــــوي، وهـــــــو حـــــــرف مصراً  ٦١ ـــــــه ل  ال ترقيـــــــق يف رائ

 . االستعالء
 . سهل اهلمزة وقفاً محزة سألتم ٦١
، وضـمهما األخــوان "علـيِهِم الذلـة"كسـر اهلـاء واملـيم وصـالً البصــري  عليِهُم الذلة  ٦١

 ".عليُهُم الذلة"
التسـهيل مـع : بـاءو(وحلمـزة الوقـف علـى  .تثليث البدل فيهما لورش بآيات  –وباءو  ٦١

 )املد والقصر
، فيصــري "النبيِئــني"اء وزاد مهــزة مكســورة بــني اليــاءين نــافع خفــف اليــ النبيني  ٦١

 .املد قبل اهلمزة متصًال، وبعدها مد بدل
 .نواألخوا وأماهلا البصري ورش قللها النصارى ٦٢
األول كنـــافع : وحلمـــزة وقفـــاً وجهـــان "الصـــابني"حـــذف اهلمـــزة نـــافع  الصابئني ٦٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .والثاين التسهيل بني بني

 .غم القاف يف الكاف فيها جلميع القراءال يد ميثاقكم  ٦٣
 .يللسوس مافيه اإلدغام "معاً "من بعد ذلك  ٧٤/ ٦٤

 .رقق الراء فيها ورش قردة ٦٥
تســهيل اهلمــزة، : وحلمــزة إن وقــف وجهــان. فيهــا لــورش تثليــث البــدل خاسئني ٦٥

 .وإسقاطها
ن الـــــراء وأســـــك. أبـــــدل اهلمـــــزة ورش والسوســـــي مطلقـــــاً، ومحـــــزة وقفـــــاً  يأُمرُكم  ٦٧

 . البصري، واختلس ضمتها الدوري وجه ثانٍ 
ولـه " هـزْؤاً "وأسكن الـزاي محـزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع عدا حفص  ُهُزواً  ٦٧

، وإســقاطها ونقــل حركتهــا "هــْزوا"إبــدال اهلمــزة واواً : إن وقــف وجهــا
 ".هزَا"إىل الزاي 

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ورش و  اهلمزة أبدل تؤمرون ٦٨
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا شاء  ٧٠
حذف الواو للجميع وصًال، ولورش إسقاط اهلمزة ونقـل حركتهـا إىل  قالوا اآلن  ٧١

 . الالم
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهما ااهلمز  أبدل . فادارأمت –جئت  ٧٢/ ٧١

 ".فْهي" –البصري والكسائي  –أسكن اهلاء قالون والنحويان  فِهي  ٧٤
 . أماهلا الكسائي وقفاً  قسوة ٧٤
إبـدال اهلمـزة ألفـاً مـع : ٣/ ٢/ ١: فيها األوجه اخلمسـة هلشـام ومحـزة املاء ٧٤

مث تســــهيلها ورومهــــا مــــع القصــــر : ٥/ ٤. القصــــر والتوســــط والطــــول
 . والتوسط هلشام، والقصر والطول حلمزة

وهــي �ايــة الــثمن ". لــونيعم"يــاء ابــن كثــري " تعلمــون"أبــدل التــاء يف  تعملون أفتطمعون  ٧٤
 .الرابع

 ٩١ -٧٥: الثمن الخامس

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وصل اهلاء بواو املكي عقلوه  ٧٥

٧٩/ ٧٧ /
٨٣ 

الكتـــاب بأيـــديهم  –يعلـــم مـــا 
 . الزكاة مث –إسرائيل ال  –

 . سي ويف األخري له اإلظهار وجه ثانلسو ن ادغمهأ

 . وحفصاإلدغام فيها لغري املكي  اختذمت  ٨٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل توى –اليتامى  –بلى  ٨١/٨٣/٨٧

أربعــة " بلــى" وفيهــا لــورش مــع ". خطيئاتــه"زاد ألفــاً بعــد اهلمــزة نــافع  خطيئته  ٨١
 . الفتح مع القصر والطول، والتقليل مع التوسط والطول: أوجه

٨١/٨٤/٨٥ 
/٨٩/٩٠ 

 –ديـــارهم  –ديـــاركم  –النـــار 
 . للكافرين -رينالكاف

 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله

 ".اليعبدون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة املكي واألخوان  ال تعبدون إال اهللا  ٨٣
٨٥/ ٨٣ /
٨٧/ ٨٦ 

 –" معــــــــــاً "الـــــــــدنيا  –القـــــــــرىب 
 –" وقفــــــــاً "موســــــــى الكتــــــــاب 

 ".وقفاً "عيسى ابن مرمي 

 .عنه البصري وورش خبلف نوقلله األخوان نأماهل

 .الدوري أماهلا .للناس ٨٣
 ".َحَسناً "فتح احلاء والسني األخوان  ُحسناً  ٨٣
 ".تظَّاهرون"شدد الظاء الثالثة والشامي  تظَاهرون  ٨٥
وفيهــــا ". َأْســــرى"فــــتح اهلمــــزة وأســــكن الســــني وحــــذف األلــــف محــــزة  ُأَسارى  ٨٥

 .اإلمالة للبصري واألخوين والتقليل لورش
تح التــاء وأســكن الفــاء وحــذف األلــف الصــاحبان والشــامي ومحــزة فــ تـَُفاُدوهم  ٨٥

 ".تْفدوهم"
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  وهو  ٩١/  ٨٥
٨٨/ ٨٥/ 

٩٠/٩١ 
بئســــما -يؤمنـــون  –أفتؤمنـــون 

 مؤمنني –نؤمن  -
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن ورش و  اهلمزة أبدل

 ".يعملون"ني وشعبة بياء الغيبة للحرمي تعملون أولئك  ٨٥
 ".القْدس"أسكن الدال ابن كثري  الُقُدس  ٨٧

 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل " معاً "جاءهم  –جاءكم  ٨٩/ ٨٧
 ".أن يـُْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  أن يـُنَـزِّل  ٩٠
وأدغـــم الـــالم يف الـــالم . أشـــم كســـرة القـــاف ضـــمة هشـــام والكســـائي قيل هلم ٩١

 .السوسي
خبلف عنه، والوجـه الثـاين لـه " فلمه"وقف البزي عليها باء السكت  فلم  ٩١

 ".فلْم "بامليم كالباقني 
 ".أنبئاء"مهز الياء نافع  أنبياء  ٩١
 .�اية الثمن اخلامس مؤمنني  ٩١
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 ١٠٥ – ٩٢: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها البصري وهشام واألخوان ولقد جاءكم  ٩٢
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل جاءهم  –جاءكم  ١٠١/ ٩٢

 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا موسى  ٩٢
 . للسوسي مافيه اإلدغام العظيم ما  –بالبينات مث  ١٠٥/ ٩٢

 . أدغمها غري املكي وحفص . اختذمت ٩٢
 .ما األخوانكسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمه .يف قلوِبُم العجل ٩٣
وأســـكن الـــراء . أبـــدل اهلمـــزة ألفـــاً ورش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً  يأُمرُكم  ٩٣

 . ، واختلس ضمتها الدوري وجه ثان"يأمرْكم"البصري 
 .اإلبدال لورش والسوسي يف احلالني ومحزة وقفاً  للمؤمنني  –مؤمنني  ٩٧/ ٩٣

 . الدوري أماهلا دون الناِس  ٩٤
وفـــتح اجلـــيم والـــراء وزاد مهـــزة ". وَجربيـــل –َجلربيـــل"فـــتح اجلـــيم املكـــي  وِجْربِيل  –ل ِجلْربِي ٩٨/ ٩٧

وفـتح اجلـيم ". وَجربَئِـل –َجلربَئِـل"مكسورة بعدها وحذف الياء شـعبة 
 ".وَجربَئِيل –َجلربَئِيل"والراء بعدها مهزة مكسورة األخوان 

 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا " وقفاً "هدى  ٩٧
 .واألخوان ا البصريموأماهل ورش امقلله اشرتاه  –بشرى  ١٠٢/ ٩٧

وزاد مهــزة مكســـورة ". وميكائِـــل"زاد مهــزة مكســـورة بعــد األلـــف نــافع  وميكال   ٩٨
 ".وميكائِيل"وياء بعدها املكي وشعبة واألخوان 

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماهل ورش امقلله "معاً "للكافرين  ١٠٤/ ٩٨
خفـــــف نـــــون لكـــــن وكســـــرها وصـــــالً ورفـــــع نـــــون الشـــــياطني الشـــــامي  . الشياطنيَ  ولكنَّ  ١٠٢

 ".ولكِن الشياطنيُ "واألخوان 
 ". ينـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  أن يـُنَـزِّل  ١٠٥
إبـــدال اهلمــزة ألفـــاً مـــع : ٣/ ٢/ ١: فيهــا حلمـــزة وهشــام مخســـة أوجــه من يشاءُ  ١٠٥

ل اهلمـزة ورومهـا مـع التوسـط تسـهي: ٥/ ٤. القصر والتوسط والطـول
 . والقصر هلشام، والطول والقصر حلمزة

 .ن السادسالثم �اية العظيم  ١٠٥
 

 ١٢٣ – ١٠٦: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نُنِسخ"ضم النون وكسر السني الشامي  ما نـَْنَسخ  ١٠٦
 ". نَنَسأها"الصاحبان  فتح النون والسني وزاد مهزة ساكنة بعد السني نـُْنِسها  ١٠٦

 .النقل لورش، والسكت خللف خبلف عنه " معاً "أمل تعلم أن اهللا  ١٠٧/ ١٠٦
١٠٩/ ١٠٦ /

١١٣ 
فيهــــا التوســــط والطــــول لــــورش، والســــكت حلمــــزة خبلــــف عــــن خــــالد  " كلها"شيٍء 

النقل، واإلبدال مع اإلدغام، وعلى كل : وصًال، وحلمزة وهشام وقفاً 
 . منهما اإلسكان والروم

النقـل فيهــا لـورش مطلقــاً، وحلمـزة الســكت خبلـف عــن خـالد وصــًال،  األرض  ١٠٧
 .والنقل والسكت وقفاً 

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . الدنيا –موسى  ١١٤/ ١٠٨
 .اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوان فقد ضل  ١٠٨

١١٣/ ١٠٩ /
١١٤/ ١١٨ /
١٢٠/ ١١٧ 

" معـا"كذلك قـال   –م تبني هل
أظلـــم ممـــن  –حيكـــم بيـــنهم  –
 –اهللا هـــــــــو  –يقـــــــــول لـــــــــه  –

 . العلم مالك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: فيها وقفاً حلمزة وجهان بأمره  ١٠٩
 .غلظ الالم فيهما ورش .أظلم –الصالة  ١١٤/ ١١٠
١١٣/ ١١١ /

١٢٠ 
النصــــــــــــــــــــــــــارى  –نصـــــــــــــــــــــــــارى 

 ". ةالثالث"
 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله

١١٤/ ١١٢ /
١٢٠/ ١١٧ 

 –قضـــــــى  –وســـــــعى  –بلـــــــى 
 –" وقفـا"هـدى اهللا  –ترضى 
 . اهلدى

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . سهل اهلمزة مع الطول والقصر محزة وقفاً  خائفني  ١١٤
يا مـــع قصـــر وطـــول البـــدل يف فـــتح الـــدن: لـــورش يف اآليـــة أربعـــة أوجـــه الدنيا، اآلخرة  ١١٤

 .وتقليل الدنيا مع توسط وطول البدل. اآلخرة
 . حتقيق اهلمزة والتسهيل: فيها حلمزة وقفاً وجهان فأينما ١١٥
 ".عليم قالوا"أسقط الواو األوىل ابن عامر  عليم وقالوا  ١١٦
 ".فيكونَ "الشامي " فيكون"نصب  كن فيكوُن  ١١٧
 ".َتسألْ "ء وأسكن الالم نافع فتح التا وال ُتسَئُل  ١١٩
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا جاءك من  ١٢٠



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٠٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ن السابعالثم �اية ينصرون  ١٢٣

 ١٤١ -١٢٤: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أمال األلف فيهما الشيخان، والفتح والتقليل لورش اصطفى  –ابتلى  ١٣٢/ ١٢٤
١٢٥/ ١٢٤ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٣٢/ ١٣٠ /
١٣٥ /١٣٣ /
١٤٠/ ١٣٦ 

 ".إبراهام"أبدل الشامي الياء ألفاً خبلف عن ابن ذكوان  يف هذه السورة "كله"إبراهيم 

 .تسهيلها: حتقيق اهلمزة، والثاين: وقف عليها محزة بوجهني األول فأمتهن  ١٢٤
 .أماهلا الدوري "معاً "للناس  ١٢٤/١٢٥
١٢٥/ ١٢٤ /
١٣١/ ١٢٧ /
١٣٦/ ١٣٣ /
١٣٩/ ١٣٨ /

١٤٠ 

مقــــــــــــام إبــــــــــــراهيم  –ال قــــــــــــال 
وإمساعيـل ربنـا تقبـل  –مصلى 

 –قــــــال لبنيــــــه  –قــــــال لــــــه  –
 . أظلم ممن –" كله"وحنن له 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "عهدَي الظاملني"فتح الياء وصالً غري حفص ومحزة  عهدْي الظاملني  ١٢٤
 .أدغم الذال يف اجليم البصري وهشام وإذ جعلنا  ١٢٥
 ". واَختذوا"اء املدين والشامي فتح اخل واِختذوا  ١٢٥
تغلــيظ : غلـظ الـالم فيهـا ورش وصـًال، ولـه فيهـا لـدى الوقـف وجهـان مصلى  ١٢٥

، واألول مقـدم ترقيق الالم وتقليل األلف: الالم وفتح األلف، والثاين
 .وأمال ألفها وقفاً األخوان. يف األداء

 .رقق الراء ورش طهرا  ١٢٥
بيــْيت "وشــعبة وصــالً وابــن ذكــوان اليــاء الصــاحبان و األخــوان أســكن  . بيَيت للطائفني ١٢٥

 ". للطائفني
 .فيها جلميع القراء العارض مبراتبه الثالثة، والقصر مع الروم السجوِد  ١٢٥
فيهــا النقــل وثالثــة البــدل لــورش، والســكت حلمــزة خبلــف عــن خــالد  اآلخر  ١٢٦

 .وصًال، وحلمزة النقل والسكت وقفاً 
 ".فأْمـِتعه"أسكن امليم وخفف التاء الشامي  ه فأَُمتِّع ١٢٦
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها الناِر  ١٢٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أختلس كسرة الراء الدوري وأسكنها مع التفخيم ابن كثري والسوسـي  وأرِنا  ١٢٨

 ". وأْرنا"
 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه الدنيا ١٣٠
زة مفتوحة بني الواوين وأسكن الواو الثانية وخفف الصاد نـافع زاد مه وَوصى  ١٣٢

ولـــورش فيهــــا الفــــتح . وأمــــال ألفهـــا األخــــوان". وأَْوصـــى"وابـــن عــــامر 
 . والتقليل

 .سهل اهلمزة الثانية الثالثة شهداَء إذ  ١٣٣
 .اإلمالة فيهما للبصري واألخوين والتقليل لورش ".معاً "نصارى  ١٤٠/ ١٣٥

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل  موسى وعيسى ١٣٦
ولـورش فيهـا مـع ذات ". والنبيئـون"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نـافع  والنبيون  ١٣٦

وفـــتح ذات " النبيئـــون –أويت"قصـــر البـــدل يف / ١: اليـــاء أربعـــة أوجـــه
/ ٣. توســط البــدل مـع تقليــل الــذات/ ٢". موســى وعيسـى"اليـاء يف 

 . فتح الذات وتقليله طول البدل مع: ٤
 ". وْهو"أسكن اهلاء النحويان وقالون  وهو  ١٣٧
 ".أم يقولون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة مسا وشعبة  أم تقولون  ١٤٠
وتســهيل اهلمــزة الثانيــة مــع . الســكت يف املفصــول خللــف خبلــف عنــه قل أأنتم  ١٤٠

الثـاين  اإلدخال لقالون والبصري، وهـو أحـد الـوجهني هلشـام، والوجـه
وتســـهيل اهلمـــزة الثانيـــة مـــن دون إدخـــال . لـــه اإلدخـــال مـــع التحقيـــق

، والوجـــه "قـــَل انـــتم"للمكـــي، وهـــو أحـــد الـــوجهني لـــورش مـــع النقـــل 
 ". قل آنتم" الثاين له إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مشبعة 

 . وهو �اية اجلزء األول. �اية الثمن الثامن يعملون ١٤١

//// 
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       انيالجزء الث
  ١٥٧ – ١٤٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٤٣/ ١٤٢ /

١٥٠ 
 –بالنــــــاس  –"  معــــــاً "النــــــاِس 
 للناس 

 . الدوري نأماهل

١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٤ 

 –" وقفـاً "هـدى اهللا  –والهم 
 ترضاها 

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . رو، وضمهما األخوانكسر اهلاء وامليم وصالً أبو عم قبلتِهُم اليت ١٤٢
 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  يشاُء إىل  ١٤٢
 ".سراط"أشم الصاد زاياً خلف، وقرأها بالسني قنبل  صراط  ١٤٢

١٤٤/ ١٤٣ /
١٤٥ 

 –فلنولينـك قبلـة  –لنعلم من 
 الكتاب بكل

 .يالسوس أدغمهن

 ".لرؤف"او البصري وشعبة والشيخان وحذف الو . ثلث البدل ورش لرءوف ١٤٣
 .وحلمزة وقفاً التسهيل بني بني

 .وقللها ورش خبلف عنه األخوانو البصري  أماهلا نرى  ١٤٤
 ".تعملون"بتاء اخلطاب البن عامر واألخوين  يعملون ولئن  ١٤٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا جاءك  ١٤٥
 . محزة وقفاً  سهل اهلمزة مع طول األلف وقصرها أبناءهم  ١٦٤
 ".موالَّها"فتح الالم وأبدل الياء ألفاً الشامي  ُمَولِّيها  ١٤٨
 ".يعملون"بياء الغيبة للبصري  عما تعملون ومن  ١٤٩
 ".ليال"أبدل اهلمزة ياء مفتوحة ورش يف احلالني، ومحزة وقفاً  لئال  ١٥٠
ة، وتسهيلها بـني بـني إبدال اهلمزة ياء خالص: حلمزة وقفاً ثالثة أوجه وألمتَّ  ١٥٠

 .، والتحقيق
١٥٣/ ١٥٠ /

١٥٧ 
 .غلظ الالم ورش .صلوات -الصالة -ظلموا

 . أماهلما الكسائي وقفاً  رمحة  –حجة  ١٥٧/ ١٥٠
 .أثبت الياء اجلميع واخشوين  ١٥٠
 ".فاذكروَين أذكركم"فتح الياء وصالً ابن كثري  فاذكروْين أذكركم  ١٥٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .األول نالثم �اية املهتدون  ١٥٧

 ١٧٦ – ١٥٨: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

" ومــن يطَّــوعْ "باليــاء بــدل التــاء وشــدد الطــاء وجــزم العــني الشــيخان،  ومن تطوع  ١٥٨
 .مع اإلدغام من دون غنة خللف

 .ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل . باهلدى –اهلدى  ١٧٥/ ١٥٩
١٦١/ ١٥٩ /

١٦٥ 
ومـــــــــن  –ِس والنـــــــــا –للنـــــــــاس 

 الناِس 
 . الدوري نأماهل

 .غلظ الالم ورش .ظلموا -وأصلحوا ١٦٥/ ١٦٠
١٦٧/ ١٦٤ /

١٧٥ 
 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله "معاً "النار  –النهار 

 .أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه فأحيا  ١٦٤
 ".الرِّْيح"وحَّدها األخوان  الرِّياح  ١٦٤
وفيهــا وقفــاً اإلمالــة للبصــري ". تــرى"بتــاء اخلطــاب لنــافع وابــن عــامر  لذينولو يرى ا ١٦٥

 . وللسوسي فيها وصالً الفتح واإلمالة. واألخوين والتقليل لورش
 ".يـَُرون"ضم الياء الشامي  إذ يرون  ١٦٥
 .وحلمزة وقفاً اإلبدال". إّتربأ"أدغمها البصري وهشام واألخوان  إذ تربأ  ١٦٦
 .وحلمزة وقفاً التسهيل واحلذف .ثليث البدل لورشت تربءوا  ١٦٧

 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان يريِهُم اهللا –ِبُم األسباب  ١٦٧/ ١٦٦
 ".ُخْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي وأبو عمرو ومحزة وشعبة  ُخُطوات  ١٦٨
وأســـكن الـــراء . ومحـــزة وقفـــاً  أبـــدل اهلمـــزة ألفـــاً السوســـي وورش مطلقـــاً  يأُمرُكم  ١٦٩

 .، واختلس ضمتها الدوري وجه ثان له"يأمرْكم"البصري 
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ١٧٠

١٧٥/ ١٧٠ /
١٧٦ 

 –العذاب باملغفرة  –قيل هلم 
 الكتاب باحلق 

 .يالسوس أدغمهن

 . أدغم الالم يف النون الكسائي بل نتبع  ١٧٠
 .فيهما وقفاً حلمزة تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر نداًء  –آباءنا  ١٧١/ ١٧٠

/ ٢. القصــــر مــــع التوســــط/ ١: يف البــــدل واللــــني لــــورش أربعــــة أوجــــه هم، شيئاً آباؤ  ١٧٠
 . الطول مع التوسط والطول: ٤/ ٣. والتوسط مع التوسط
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".فمُن اضطر"ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي  فمِن اضطر  ١٧٣
 .الثاين الثمن �اية بعيد  ١٧٦

 ١٨٨ – ١٧٧: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . غري حفص ومحزة، ورقق الراء ورش" الربُّ "رفع الراء  ليس الربَّ  ١٧٧
". ولكـِن الـربُّ "خفف النون وكسرها وصًال ورفع الراء املـدين والشـامي  ولكنَّ الربَّ  ١٧٧

 .ورقق الراء ورش
 ".والنبيئني"خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين املدين  نيوالنبي ١٧٧

١٧٨/ ١٧٧ /
١٨٥ 

 – اليتـامى –" معـاً وقفـاً "آتى 
 –هــــــــــًدى وقفــــــــــاً  –اعتــــــــــدى 

 هداكم  –اهلدى 

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماهل

 –ً" وقفـــــــا"القتلـــــــى  –القـــــــرىب  ١٧٨/ ١٧٧
 باألنثى  –األنثى 

 .بصري وورش خبلف عنهال نوقلله األخوان نأماهل

/ ٢القصــر مــع الفــتح، / ١: لــورش يف البــدل وذات اليــاء أربعــة أوجــه آتى، القرىب  ١٧٧
 .الطول مع الفتح والتقليل: ٤/ ٣التوسط مع التقليل، 

 .غلظ الالم ورش .فأصلح -الصالة ١٨٢/ ١٧٧
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل البأس  –البأساء  ١٧٧
 .التسهيل والتحقيق: حلمزة فيها عند الوقف وجهان .سانبإح ١٧٨
 .أماهلا الكسائي وقفاً  رمحة  ١٧٨
 .أماهلا محزة خاف  ١٨٢
 ".ُمَوصٍّ "فتح الواو وشدد الصاد شعبة والشيخان  ُمْوٍص  ١٨٢

مريضاً أو علـى، مـن أيـام أخـر  ١٨٥/ ١٨٤
 "يف اآليتني "

همــا خبلــف عنــه، فــإن مل النقــل فيهمــا لــورش مطلقــاً، وخللــف الســكت في
. النقــل والتحقيــق: يســكت علــى األوىل ووقــف علــى الثانيــة ففيــه وجهــان

 . وإن سكت على األوىل ووقف على الثانية ففيه النقل والسكت
وزاد . نــافع وابــن ذكــوان" فديــُة طعــامِ "حــذف تنــوين فديــة وجــر املــيم  فديٌة طعاُم مسكٍني  ١٨٤

ن تنـــــــوين نـــــــافع والشـــــــامي ألفـــــــاً بعـــــــد الســـــــني وفـــــــتح النـــــــون مـــــــن دو 
 . ، وأدغم امليم يف امليم وصالً السوسي"مساكنيَ "

أبــدل التــاء يــاء وشــدد الطــاء وجــزم العــني األخــوان مــع عــدم الغنــة يف  فمن َتَطوََّع  ١٨٤
 ".فمن يطَّوع"اإلدغام خللف 

 .رقق الراء فيهما ورش . خريٌ  –خرياً  ١٨٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".فْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  فُهو  ١٨٤

 –يتبني لكم  –شهر رمضان  ١٨٧/ ١٨٥
 املساجد تلك

 .يالسوس أدغمهن

 ".القران"نقل مهزتا إىل الراء املكي مطلقاً وحلمزة وقفاً  القرآن  ١٨٥
١٨٧/ ١٨٥ /

١٨٨ 
 . الدوري نأماهل الناِس  –" معاً "للناس 

 ".ولتَكمِّلوا"فتح الكاف وشدد امليم شعبة  ولُتْكِملوا  ١٨٥
الــداعي "اثبــت اليــاء فيهمــا وصــالً البصــري واملــدين خبلــف عــن قــالون  الداع إذا دعان  ١٨٦

 ".إذا دعاين 
وفـــتح اليـــاء وصـــالً . أبـــدل اهلمـــزة ورش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً  وليؤمنوا ْيب لعلهم  ١٨٦

 ".َيب لعلهم" ورش 
 . الثالث الثمن �اية وأنتم تعلمون  ١٨٨

 ٢٠٢ -١٨٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٨٩ /
١٩٦/١٩٥ 

 . أماهلا الكسائي وقفاً، خبلف له يف األخرية . التهلكة –كاملة   –األهلة 

 .يالدور  امأماهل فمن الناِس  –للناس  ٢٠٠/ ١٨٩
 .وأمجع القراء على قراءتا بالرفع .رقق الراء فيها ورش وليِس الربُّ  ١٨٩
 ".الِبيوت"ء قالون واملكي والشامي وشعبة واألخوان كسر البا "معاً "البـُُيوت  ١٨٩
" ولكــِن الــربُّ "خفــف النــون مكســورة وصــالً ورفــع الــراء الشــامي ونــافع  ولكنَّ الربَّ  ١٨٩

 .ورقق الراء ورش
١٩٤/ ١٨٩ /
١٩٨/ ١٩٦ 

 –" معـــــــــاً "اعتـــــــــدى  –اتقـــــــــى 
 هداكم  –" وقفاً "أًذى 

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماهل

٢٠٠/ ١٩١ /
٢٠١ 

مناســككم  –حيــث ثقفتمــوهم 
 "معاً "يقول ربنا  –

 .السوسي أدغمهن

فــتح التــاء األوىل وأســكن القــاف وحــذف األلــف وضــم التــاء الثانيــة  وال تـَُقاتِلوهم  ١٩١
 ". وال تـَْقتُلوهم"األخوان 

 ".يـَْقتُلوكم"فتح الياء وأسكن القاف وضم التاء األخوان  يـَُقاتِلوكم  ١٩١
 ".قـََتلوكم"حذف األلف األخوان  ُلوكم فإن قَاتَـ  ١٩١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ودوري الكسائي وأماهلا البصري ورش قللها النار  –الكافرين  ٢٠١/ ١٩١

 .النقل لورش والسكت خللف خبلف عنه فإن أحصرمت  ١٩٦
 .تثليث البدل لورش رؤوسكم  ١٩٦
 . أبدل مهزتا السوسي مطلقاً وحلمزة وقفاً  رأسه  ١٩٦
 " فال رفٌث وال فسوٌق " رفعهما منونتني الصاحبان  سوق فال رفث وال ف ١٩٧

٢٠٠/ ١٩٧ /
٢٠١ 

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل " معاً "الدنيا  –التقوى 

 ".واتقوين يا أويل"أثبت الياء وصالً البصري  واتقون يا أويل ١٩٧
، "آبـــاءكم"قبلهــا  فخــم الــراء ورققهــا ورش وجهــان، وفيهـــا مــع البــدل ذِكراً  ٢٠٠

قصـر البــدل : ٢/ ١: ســبعة أوجـه لـورش" الـدنيا" وذات اليـاء بعـدها 
توسط البدل وتفخيم الراء / ٣مع تفخيم الراء وترقيقه وفتح الذات، 

طـــــول البـــــدل وتفخـــــيم الـــــراء وفـــــتح الـــــذات : ٥/ ٤وتقليـــــل الـــــذات، 
 . طول البدل وترقيق الراء وفتح الذات وتقليله: ٧/ ٦وتقليله، 

 . الرابع الثمن �اية احلساب  ٢٠٢

 ٢١٨ – ٢٠٣: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٠٥/ ٢٠٣ /
٢١٤/ ٢١٣ /

٢١٥ 

 –ســـــــــعى  –تـــــــــوىل  –اتقـــــــــى 
 –مــــــــــىت  –" وقفــــــــــاً "فهــــــــــدى 

 اليتامى

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

٢٠٧/ ٢٠٤ /
٢١٣ 

 . الدوري نأماهل " كله"الناِس 

٢٠٦/ ٢٠٤ /
٢١٣/ ٢١٢ 

 –قيـــــل لـــــه  –بـــــك قولـــــه يعج
الكتـــاب بـــاحلق  –زيـــن للـــذين 

 وما اختلف فيه –

 .السوسي أدغمهن

 .أسكن اهلاء قالون والنحويان وُهو  ٢٠٤
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٢٠٦
 .عليها باهلاء قفوو  الكسائي أماهلا مرضات  ٢٠٧
واألخــــــوان  تثليــــــث البــــــدل لــــــورش، وحــــــذف الــــــواو البصــــــري وشــــــعبة رءوف  ٢٠٧

 ".رؤف"



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".السَّلم"فتح السني احلرميان والكسائي  السِّلم  ٢٠٨

٢١١/ ٢٠٨ /
٢١٣/ ٢١٢ 

ـــــــة  –كافـــــــة   –القيامـــــــة  –بين
 واحدة

 .وقفاً  الكسائي نأماهل

 ".ُخْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة ومحزة  ُخُطوات  ٢٠٨
٢١١/ ٢٠٩ /

٢١٣ 
 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل جاءتم  –جاءته  –جاءتكم 

واإلمالـــة فيهـــا . فيهـــا وقفـــاً تســـهيل اهلمـــزة مـــع الطـــول والقصـــر حلمـــزة املالئكة  ٢١٠
 . للكسائي وقفاً 

 ".َترِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  تـُْرَجُع األمور  ٢١٠
وحلمـــزة وقفـــاً الســـكت خبلـــف عـــن خـــالد . فيهـــا النقـــل لـــورش مطلقـــاً  األمور  ٢١٠

 .، والنقل والسكت وقفاً وصالً 
 ".النبيئني"خفف الياء وزاد ألفاً بني الياءين املدين  النبيني  ٢١٣
 .اإلخفاء للسوسي ليحكم بني  ٢١٣
 .حقق اهلمزة وسهلها محزة وقفاً  بإذنه  ٢١٣
 .الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا واواً  يشاُء إىل  ٢١٣
 . دهلا سيناً قنبلأشم الصاد زاياً خلف، وأب صراط  ٢١٣
 .لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل البأساء  ٢١٣
 ".يقولُ "رفع الالم نافع  حىت يقوَل  ٢١٤
/ ١: أربعــة أوجــه" شــيئاً "أماهلمــا األخــوان، وفيهــا لــورش مــع اللــني يف  "معاً "وعسى أن  ٢١٦

والتقليــــل مــــع التوســــط : ٤/ ٣الفــــتح مــــع توســــط اللــــني وطولــــه، : ٢
 .ويف شيئاً حلمزة السكت خبلف عن خالد وصالً  .والطول

 . رقق الراء ورش وإخراج  ٢١٧
وحلمزة وصالً السكت خبلف عـن خـالد، وحلمـزة . فيها لورش النقل  اآلخرة  ٢١٧

" الـــدنيا"وفيهـــا مـــع . وأماهلـــا الكســـائي وقفـــاً . وقفـــاً النقـــل والســـكت
 . قبلها األوجه األربعة لورش

 .الكسائي ودوري أماهلا البصريو  ورش قللها الناِر  ٢١٧
 ".رمحه"باهلاء املكي والنحويان " رمحت"وقف على  رمحت اهللا  ٢١٨
 .�اية الثمن اخلامس رحيم  ٢١٨
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  ٢٣٠ – ٢١٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".كثري"أبدل الباء ثاء األخوان  إمث كبري  ٢١٩
٢٢١/ ٢١٩ /

٢٢٤ 
 . الدوري نأماهل  الناسِ  –" معاً "للناِس 

 ".العفوُ "رفع الواو البصري  قل العفَو  ٢١٩
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا الدنيا  ٢٢٠
وأماهلـــا الكســـائي . وحلمــزة وقفـــاً النقـــل والســكت. فيهــا لـــورش النقـــل واآلخرة  ٢٢٠

الفــــتح مــــع : قبلهــــا األوجــــه األربعـــة لــــورش" الـــدنيا"وفيهــــا مــــع . وقفـــاً 
 . صر والطول، والتقليل مع التوسط والطولالق

٢٢٧/ ٢٢٠ /
٢٢٩/ ٢٢٨ /

٢٣٠ 

 –" معـــــاً "الطـــــالق  -إصـــــالح
 –إصـــــــــــــــالحاً  –املطلقــــــــــــــات 

 " معاً "طلقها 

 .غلظ الالم فيهن ورش

 .ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل " وقفاً "أًذى  –اليتامى  ٢٢٢/ ٢٢٠
 . التسهيلفيها حلمزة وقفاً التحقيق و  فإخوانكم  ٢٢٠
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا شاء  ٢٢٠
 . التحقيق والتسهيل يف احلالني، ومها حلمزة وقفاً : فيها للبزي وجهان ألعنتكم  ٢٢٠
ـــــة  –يـــــؤمن  ٢٢١  –يؤمنـــــوا  –مؤمن

 مؤمن 
 . اإلبدال فيهن لورش والسوسي مطلقاً وحلمزة وقفاً 

 .يالكسائ ودوري وأماهلا البصري ورش قللها النار  ٢٢١
 ".يطَّهَّرن"شدد الطاء واهلاء مفتوحتني شعبة واألخوان  َيْطُهرن  ٢٢٢
 . السوسي اأدغمه املتطهرين نساؤكم ٢٢٢
 . ورش خبلف عنهالدوري و  وقللها األخوان أماهلا أىن  ٢٢٣
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل شئتم  ٢٢٣
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً وحة و واواً مفت اهلمزة أبدل "معاً "يؤاخذكم  ٢٢٥
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل يؤلون  ٢٢٦
إســــــقاط اهلمــــــزة مــــــع : ٢/ ١:وقــــــف هشــــــام ومحــــــزة عليهــــــا بأربعــــــة أوجــــــه قروٍء  ٢٢٨

مـــــزة واواً مـــــع إدغـــــام الـــــواو مث إبـــــدال اهل: ٤/ ٣، "قـــــروِ "اإلســــكان والـــــروم 
 ". روِّ ق"األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم 

النقـــل لـــورش مطلقـــاً، والنقـــل والســـكت حلمـــزة وقفـــاً، ولـــه يف الوصـــل  اآلخر  ٢٢٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السكت خبلف عن خالد

 .التحقيق والتسهيل: حلمزة وقفاً وجهان بإحسان  ٢٢٩
ـــــورش أربعـــــة أوجـــــه آتيتموهن شيئاً  ٢٢٩ مث / ٢قصـــــر البـــــدل وتوســـــط اللـــــني، / ١: فيهـــــا ل

 .وسط اللني وطولهمث طول البدل وت: ٤/ ٣توسطهما، 
 ". ُخيافا"ضم الياء محزة  َخيافا  ٢٢٩
 . عدم الغنة خللف لقوٍم يعلمون   ٢٣٠
 . السادس الثمن �اية يعلمون   ٢٣٠

  ٢٤٢ – ٢٣١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٣٢/  ٢٣١ 
٢٣٦/٢٣٧/ 
٢٤١/ ٢٣٨ 

وللمطلقـــــات  -"معـــــاً "طلقـــــتم 
 -الصــــــــــــــــــالة -الصــــــــــــــــــلوات–

 طلقتموهن

 . غلظ الالم فيهما ورش

 . ال ترقيق لورش فيها . ضراراً  ٢٣١
 . أدغمها أبو احلارث . يفعل ذلك ٢٣١
وغلــــظ . أدغــــم الــــدال يف الظــــاء ورش والبصــــري والشــــامي واألخــــوان . فقد ظلم ٢٣١

 . الالم ورش
 . سيالسو " هزوا"يف هاء " اهللا"أدغم هاء لفظ اجلاللة  . وال تتخذوا آيات اهللا هزواً  ٢٣١
، "هـزْؤاً "وأسكن الـزاي محـزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع ما عدا حفصاً  . هزواً  ٢٣١

 . إبدال اهلمزة واواً، والنقل: وله وقفاً وجهان
 ".نعمه"باء ابن كثري والنحويان " نعمت"وقف على  . نعمت اهللا ٢٣١
كت، ولــــه النقــــل والســــ: وحلمــــزة وقفــــاً وجهــــان. النقــــل لــــورش مطلقــــاً  . اآلخر ٢٣٢

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
 .أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه .أزكى ٢٣٢

٢٣٦/ ٢٣٣ /
٢٣٧ 

 .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه والفتح أوىل ". معاً "فريضة  –الرضاعة 

 ". تضارُّ "رفع الراء الصاحبان  . ال تضارَّ  ٢٣٣
 . وصالً ووقفاً، والتفخيم أوىللورش فيها تفخيم الالم وترقيقه  . فصاالً  ٢٣٣
 ". ما أَتيتم "حذف األلف بعد اهلمزة املكي  . ما ءاتيتم ٢٣٣
 .أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة احلرميان والبصري . النساِء أو ٢٣٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش سراً  ٢٣٥
 . السوسي ماأدغمه . يعلم ما –النكاح حىت  ٢٣٥

 ".ُمتاسوهن"ضم التاء وزاد ألفاً بعد امليم الشيخان  ". اً مع"َمتَسُّوهنَّ  ٢٣٧/  ٢٣٦
 ".قْدره"أسكن الدال الثالثة وهشام وشعبة  ". معاً "َقَدرُه  ٢٣٦

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . الوسطى –للتقوى  ٢٣٨/ ٢٣٧
 ". وصيةٌ "رفعهما احلرميان وشعبة والكسائي  . وصيةً  ٢٤٠
 . السابع الثمن �اية . تعقلون لعلكم ٢٤٢

  ٢٥٢ – ٢٤٣: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٤٦/ ٢٤٣ /
٢٥٠ 

 .دوري الكسائيو  البصري نوأماهل ورش نقلله . الكافرين –ديارنا  –ديارهم 

٢٤٧/ ٢٤٣ /
٢٤٩/ ٢٤٨ /

٢٥١ 

" معــاً "وقــال هلــم  –فقــال هلــم 
هــــو والــــذين  –جــــاوزه هــــو  –
 . داود جالوت –

 .السوسي دغمهنأ

 . ورش خبلف عنه وقللها لكسائيا أماهلا . أحياهم ٢٤٣
 . الدوري امأماهل ". معاً "الناس  ٢٤٣
 . رفع الفاء الثالثة واألخوان، وحذف األلف وشدد العني االبنان . فُيضاِعَفه له ٢٤٥
قرأهــــا بالصــــاد بــــدل الســــني نــــافع والبــــزي وشــــعبة والكســــائي، والبــــن  . يبسط ٢٤٥

 . بالسني والصاد، والباقون بالسني: ن وخالد وجهانذكوا
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "موسى  ٢٤٨/ ٢٤٦
٢٤٧/ ٢٤٦ 
/٢٤٨ 

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع ". معاً "نبيهم  –لنيب 

 ".عِسيتم"كسر السني املدين  . َعَسيتم ٢٤٦
وأمــــال . فيهمـــا وقفـــاً تســـهيل اهلمـــزة مــــع مـــد األلـــف وقصـــرها حلمـــزة . كةاملالئ –أبناءنا  ٢٤٨/ ٢٤٦

 . املالئكة الكسائي وقفاً 
 . رش خبلف عنها الدوري وو وقلله األخوان أماهلا . أىن ٢٤٧

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل . آتاه –اصطفاه  ٢٥١/ ٢٤٧
 . نهاإلمالة فيها حلمزة وابن ذكوان خبلف ع . زاده ٢٤٧
إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٣/ ٢/ ١: فيها هلشام ومحزة مخسة أوجه وقفاً  . يشاُء واهللا ٢٤٧
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تسهيل اهلمزة ورومها، مع التوسـط : ٥/ ٤القصر والتوسط والطول، 

 . والقصر هلشام، والطول والقصر حلمزة
 ).وجهان(غلظ الالم ورش وصالً، وله يف الوقف التغليظ والرتقيق  . فصل ٢٤٩
 .الصلة فيهما البن كثري . يطعمه –منه  ٢٤٩
 ". مَين إال "فتح الياء نافع وأبو عمرو  . مْين إال ٢٤٩
 ".َغرفة"فتح الغني مسا  . ُغْرفةً  ٢٤٩
 ". ِدفَاع"كسر الدال وفتح الفاء وزاد ألفاً بعدها املدين  . َدْفُع اهللا ٢٥١
 . جلزء الثاينالثامن، وهي �اية ا الثمن �اية . املرسلني ٢٥٢

//// 
 

 الجزء الثالث 
    ٢٦٢ – ٢٣٥: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٥٦/ ٢٥٣ /

٢٦٠ 
 –الـــــوثقى  –" وقفـــــاً "عيســـــى 

 . املوتى
 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 ".القْدس"أسكن الدال املكي  . القُدس ٢٥٣
 . زةذكوان ومح ابن أماهلا . جاءتم ٢٥٣
اإلمالـــة فيهمـــا البـــن ذكـــوان ومحـــزة، وفيهـــا ثالثـــة أوجـــه هلشـــام ومحـــزة  ".معا"شاء  ٢٥٣

 . إبدال اهلمزة مع القصر والتوسط والطول: وقفاً 
٢٥٥/ ٢٥٤ /

٢٥٩ 
يعلــم  –يشــفع عنــده –يــأيت يــوم

 . تبني له –قال لبثت  –ما 
 . السوسي أدغمهن

 ال بيـــــــــــــــــــٌع فيـــــــــــــــــــه وال خلـــــــــــــــــــٌة  ٢٥٤
 وال شفاعٌة 

 ". ال بيَع فيه وال خلَة وال شفاعةَ "تح الصاحبان لثالثة على الفبىن ا

النقــــل لــــورش، والســــكت والنقــــل وقفــــاً حلمــــزة، ولــــه الســــكت وصــــالً  " معاً "األرض  ٢٥٥
 . خبلف عن خالد

 . التحقيق والتسهيل: حلمزة وقفاً وجهان . بإذنه ٢٥٥
 .اهلمزة وحذفهاوحلمزة وقفاً تسهيل . ثلث البدل ورش . وده حفظهمايؤ  ٢٥٥

 . أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان . وهي –وهو  ٢٥٩/ ٢٥٥
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النار ٢٥٧
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٢٦٠/ ٢٥٨ /

٢٦٢ 
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل ".وقفاً "أذًى  –بلى  –آتاه 

 ".إبراهام"الشامي خبلف عن ابن ذكوان  أبدل الياء بعد اهلاء ألفاً  ". كله"إبراهيم  ٢٦٠/ ٢٥٨
 ". رْيب الذي"أسكن الياء وصالً محزة  . رَيب الذي ٢٥٨
وقرأ البـاقون  ،أثبت نافع ألف أنا قبل مهزة القطع املفتوحة واملضمومة . أنا أحي  ٢٥٨

. إثبـات األلـف" أنـا"ولسـائر القـراء وقفـاً علـى . حبـذف األلـف وصـالً 
أنــآ "عــد النــون وصــالً ويكــون املــد منفصــالً وهنــا أثبــت نــافع األلــف ب

 ". أحي

 .ورش خبلف عنهلدوري و وقللها ا األخوان أماهلا . أىن ٢٥٩
 . أدغم التاء يف الثاء البصري والشامي واألخوان ". كلها"لبثت  ٢٥٩
 ". يتسنَّ وانظر"حذف اهلاء وصالً األخوان  . يتسنَّْه وانظر ٢٥٩
 . وابن ذكوان خبلف عنه الكسائي ودوري هلا البصريماورش وأ قللها محارك  ٢٥٩
 . الدوري أماهلا للناس   ٢٥٩
 .ورقق الراء ورش". نـُْنِشُرها"أبدل الزاي راء مسا  نـُْنِشُزها   ٢٥٩
 ".قال اْعَلْم "أبدل مهزة القطع مهزة وصل وأسكن امليم األخوان  قَال أَْعَلُم  ٢٥٩
 ".أْرين"وري وأسكنها املكي والسوسي اختلس كسرة الراء الد أرين   ٢٦٠
 ". فِصْرهن"كسر الصاد محزة  . فُصْرهن ٢٦٠
 ".جُزءاً "ضم الزاي شعبة  . ُجْزءاً  ٢٦٠
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . حبة ٢٦١
 . اإلدغام فيها للبصري واألخوين . أنبتت سبع ٢٦١
 ".يضعِّف"حذف األلف وشدد العني االبنان  . يضاِعف ٢٦١
 .األول الثمن �اية . زنونحي ٢٦٢

  ٢٧١ – ٢٦٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل . األذى –" وقفاً "أذى  ٢٦٤/ ٢٦٣
٢٦٦/ ٢٦٤ /
٢٦٩/ ٢٦٧ 

 –األ�ــار  –اآلخــر  –األذى 
 .األلباب –األرض 

ه يف الوصـــل فـــيهن النقـــل لـــورش، والســـكت والنقـــل حلمـــزة وقفـــاً، ولـــ
 . السكت خبلف عن خالد

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٢٦٤
 . قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي . أنصار –الكافرين  ٢٧٠/ ٢٦٤
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 . ، ووقف عليها باهلاءالكسائي أماهلا . مرضات ٢٦٥
 ".برُبوة"ضم الراء الثالثة واألخوان  . ِبَرْبوة ٢٦٥
 ". أْكلها"لكاف الثالثة أسكن ا . أُُكلها ٢٦٥
 . للسوسي افيه اإلدغام . األ�ار له ٢٦٦
 ".وآل تَّيمموا"شدد البزي التاء ومد األلف مشبعة وصالً  . وال تيمموا ٢٦٧
وأسكن الراء البصري . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة و اهلمز  أبدل . يأُمرُكم ٢٦٨

 . واختلس ضمتها الدوري وجه ثانٍ 
 . فيهما هلشام ومحزة األوجه اخلمسة وقفاً  . يشاء –بالفحشاء  ٢٦٩/ ٢٦٨

ا ٢٧١ واختلس كسرة العني قالون وأبـو عمـرو . فتح النون الشامي واألخوان . فنِعمَّ
ا"وشعبة وهلم إسكا�ا وجه ثان   ". فِنْعمَّ

وأســــكن الــــراء نــــافع ". وُنكفــــر"قرأهــــا بــــالنون غــــري حفــــص والشــــامي  . وُيَكفِّرُ  ٢٧١
 ". وُنكفرْ "ان والشيخ

 . أبدل اهلمزة ياء وقفاً محزة . سيئاتكم ٢٧١
 . �اية الثمن الثاين . خبري ٢٧١

 ٢٨٢ – ٢٧٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٧٥/ ٢٧٢ /
٢٨٢/ ٢٨١ 

–تـــــوىف  -فـــــانتهى –هـــــداهم 
 . أدىن –" وقفاً "مسمًى 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . يها األوجه اخلمسة هلشام ومحزة وقفاً ف . يشاء ٢٧٢
٢٧٢/٢٧٧ /
٢٨١/ ٢٧٩ 

 -الصـــــــالة -"معـــــــاً "تظلمـــــــون 
 .يظلمون

 .غلظ الالم ورش

 . فيها حلمزة وقفاً التحقيق واإلبدال . فألنفسكم ٢٧٢
والنقل والسكت حلمزة وقفاً ولـه يف الوصـل . فيها النقل لورش مطلقاً  . األرض ٢٧٣

 . السكت خبلف عن خالد
 ".حيِسبهم"كسر السني الثالثة والكسائي  . حيَسبهم ٢٧٣
 . فيها حلمزة وهشام وقفاً إبدال اهلمزة ألفاً مع املراتب الثالث . أغنياء ٢٧٣

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل "معا"إحدامها –بسيماهم ٢٨٢/ ٢٧٣
٢٧٥/ ٢٧٤ /

٢٧٦ 
 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله . كفار  –النار  -النهار
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٢٧٥ /

٢٧٦/٢٧٨ 
 . اإلمالة فيهن لألخوين ".كله"الربا 

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءه ٢٧٥
وزاد ألفاً بعد اهلمزة وكسر الذال . ورش والسوسي مطلقاً ة اهلمز  أبدل . فأذنوا ٢٧٩

 .وحلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل".فئاِذنوا"ومحزة  شعبة
 .واإلمالة للكسائي وقفاً خبلف عنه". ميُسرة"ضم السني نافع   .مْيَسَرة ٢٨٠
قوا ٢٨٠ قوا"شدد الصاد غري عاصم  . تَصدَّ  ". تصَّدَّ
 ". َترِجعون"فتح التاء وكسر اجليم البصري  . واتقوا يوماً تُرَجعون ٢٨١
، مث "شــَيا"النقــل : وحلمــزة وقفــاً وجهـان. فيهـا لــورش التوســط والطـول . شيئاً  ٢٨٢

 ". شيَّا"إلبدال مع اإلدغام ا
إن " محـزة ) أن ( وكسـر مهـزة .أبدل اهلمـزة الثانيـة يـاء مفتوحـة الثالثـة . الشهداِء أن ٢٨٢

 ".تضل 
ورفــع الــراء محــزة ". فتــْذِكرَ "أســكن الــذال وخفــف الكــاف الصــاحبان  . فـَُتذَكِّرَ  ٢٨٢

 ". فُتذَكِّرُ "
النقـل والسـكت، ولـه : ة وجهان وقفـاً وحلمز . فيها النقل لورش مطلقاً  . األخرى ٢٨٢

وأماهلــا البصــري واألخــوان وقللهــا . وصــالً الســكت خبلــف عــن خــالد
 .  ورش

الثالثة، ويف الشهداء حلمـزة ) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً  . الشهداُء إذا ٢٨٢
إبـدال اهلمــزة ألفــاً مـع املراتــب الـثالث، وتســهيل اهلمــزة : وهشـام وقفــاً 

 . صر واملدمع الق
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . للشهادة ٢٨٢
 . ورقق راء حاضرة ورش". جتارٌة حاضرةٌ " رفعهما اجلميع غري عاصم  . جتارًة حاضرةً  ٢٨٢
 . الثالث الثمن �اية . عليم ٢٨٢

 من آل عمران  ١٤ -٢٨٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".فُرُهن"وحذف األلف الصاحبان ضم الراء واهلاء  . َفرَِهان ٢٨٣
 وكذلك محزة وقفاً . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش . فليؤد ٢٨٣
 .أبدل مهزة القطع ياء ورش والسوسي وصالً ومحزة وقفاً  . الذي اؤمتن ٢٨٣
 . اإلمالة فيها للكسائي وقفاً  . الشهادة ٢٨٣
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النقـل والسـكت، ولـه : نفيها النقل لورش مطلقا، وحلمزة وقفاً وجهـا . األرض ٢٨٤

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
وأدغـم الـراء ". ويعذبْ  –فيغفْر "جزم الفعلني غري عاصم وابن عامر  . ويعذُب من –فيغفُر ملن  ٢٨٤

وأدغـــم البـــاء يف املـــيم قـــالون . يف الـــالم البصـــري خبلـــف عـــن الـــدوري
 . والبصري واألخوان

 . حلمزة وهشام وقفاً  فيهما األوجه اخلمسة ". معاً "يشاء  ٢٨٤
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املؤمنون ٢٨٥
 ". وِكَتاِبه"أفردها األخوان  . وُكُتِبه ٢٨٥
 . حلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل . وأطعنا ٢٨٥
 . أدغم الراء يف الالم السوسي . املصري ال يكلف ٢٨٥
 . مطلقاً ومحزة وقفاً  ورش اهلمزة أبدل . ال تؤاخذنا ٢٨٦
 –حـــرف االســـتعالء  –ال ترقيـــق لـــورش فيهـــا لوجـــود احلـــاجز القـــوي  . إصراً  ٢٨٦

 . بني الكسرة والراء
 . اإلدغام للبصري خبلف عن الدوري . واغفر لنا ٢٨٦
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا  . موالنا ٢٨٦
ســورة  �ايــةوهــي  .الكســائي ريودو  وأماهلــا البصــري ورش قللهــا . الكافرين ٢٨٦

 . بقرةال

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
زيـــن للنـــاس  –الكتــاب بـــاحلق  ١٤/ ٣

 . احلرث ذلك –
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون . التوراة ٣
 . الدوري نأماهل  .الناسِ  –" معا"للناِس  ٩/ ١٣/ ٤

 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا . خيفى ٥
النقــل والســكت، : فيهمــا النقــل لــورش مطلقــا، وحلمــزة وقفــاً وجهــان . األلباب –األرض  ٧/ ٥

 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد
 . فيهن األوجه اخلمسة وقفاً حلمزة وهشام ".معا"يشاء  –السماء  ٦/ ٥
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 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل ".عاً م"تأويله  ٧

 . وقفاً  الكسائي امأماهل . كافرة  –رمحة  ١٣/ ٨
النقــل واإلبــدال : وحلمــزة وقفــاً وجهــان. فيهــا التوســط والطــول لــورش . شيئاً  ١٠

 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد. مع اإلدغام
 .لكسائيا ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النار ١٠

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً زة فيهما ااهلم أبدل . رأي –كدأب  ١٣/ ١١
 ".سيغلبون وحيشرون"أبدل التاء ياء فيهما األخوان  . ستغلبون وحتشرون ١٢
 .أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  وبئس ١٢
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أخرى ١٣
 ".ترو�م "قرأها بتاء اخلطاب نافع  . يرو�م ١٣
 . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  . يؤيد ١٣
ويف يشـاء . الثالثـة) وجهـان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسـورة  . يشاُء إن ١٣

 . وقفاً األوجه اخلمسة حلمزة وهشام
 . ئيرقق الراء ورش وأماهلا وقفاً الكسا . لعربة ١٣
فيهـــا النقــــل والتقليــــل لـــورش، وحلمــــزة وقفــــاً النقـــل والســــكت، ولــــه وصــــالً  . األبصار ١٣

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي. السكت خبلف عن خالد
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ١٤
يا فـــتح الــــدن: ٤/٥/ ٣/ ٢/ ١: فيهـــا مـــع الـــدنيا لــــورش تســـعة أوجـــه . املئاب ١٤

/ ٦. وعليهــا تثليــث البــدل مــع اإلســكان، مث قصــره وطولــه مــع الــروم
تقليـــل الـــدنيا وعليـــه توســـط البـــدل وطولـــه مـــع اإلســـكان مث : ٧/٨/٩

. ووقـــف محـــزة علـــى مـــآب بتســـهيل اهلمـــزة. توســـطه وطولـــه مـــع الـــروم
 .وهي �اية الثمن الرابع

 ٣٢ – ١٥: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

فيهــا لقــالون تســهيل اهلمــزة الثانيــة مــع اإلدخــال، وهــو أحــد الــوجهني  . كمقل أؤنبئ ١٥
وفيهـــا التســـهيل مـــن دون إدخـــال لـــورش وابـــن كثـــري، وهـــو . للبصـــري

وهلشام فيها وجهان حتقيق اهلمزة مع اإلدخال . الوجه الثاين للبصري
نقـــل حركـــة اهلمـــزة : ٢/ ١: وفيهـــا حلمـــزة وقفـــاً عشـــرة أوجـــه. وعدمـــه

ـــــال ـــــة، مث إبـــــدال اهلمـــــزة األوىل إىل ال م وتســـــهيل اهلمـــــزة الثانيـــــة والثالث
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ـــــاء مضـــــمومة الســـــكت علـــــى املفصـــــول مث : ٦/ ٥/ ٤/ ٣. الثالثـــــة ي

حتقيق اهلمزة األوىل والثانيـة وتسـهيل الثالثـة مث إبـداهلا يـاء، مث تسـهيل 
عــــدم : ١٠/ ٩/ ٨/ ٧. الثانيـــة وعليـــه تســـهيل الثالثــــة مث إبـــداهلا يـــاء

حتقيــــــق اهلمــــــزة األوىل والثانيــــــة وعليــــــه  الســــــكت يف املفصــــــول وعليــــــه
تسهيل الثالثة مث إبداهلا ياء، مث تسهيل الثانية وعليه تسهيل الثالثة مث 

 .  إبداهلا ياء
 ". وُرضوان"ضم الراء شعبة  . ورِضوان ١٥

 . اإلدغام فيهما للبصري خبلف عن الدوري . يغفر لكم –فاغفر لنا  ٣١/ ١٦
١٧/ ١٦ /

٣٢/ ٢٨/ ٢٧ 
النهــــار  –باألســــحار  –النــــار 

 ".معا"الكافرين  –
 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله

لـــــــــــيحكم  –هــــــــــو واملالئكــــــــــة  ٢٩/ ٢٣/ ١٨
 . يعلم ما –بينهم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أَن الدين"فتح اهلمزة الكسائي  . إن الدين ١٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ١٩
 ".وجهْي هللا"الياء الصاحبان واألخوان وشعبة أسكن  . وجهَي هللا ٢٠
 . املدين والبصري" اتبعين وقل"أثبت الياء فيها وصالً  . ومن اتبعن وقل ٢٠
سهل اهلمزة الثانيـة وأدخـل ألفـاً بينهمـا قـالون وأبـو عمـرو، وهـو أحـد  . أأسلمتم ٢٠

وســـهل . الـــوجهني هلشـــام، والوجـــه الثـــاين لـــه اإلدخـــال مـــع التحقيـــق
والوجـه الثـاين . من دون إدخال ابن كثري وأحد الوجهني لورش الثانية

 . له إبداهلا ألفاً مشبعة
 . خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين نافع . النبيني ٢١
 ".يُقاتِلون"قرأها محزة بضم الياء وزاد ألفاً بعد القاف وكسر التاء  . ويقتلون الذين ٢١
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٢١
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٢٢

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل . تقاه –يتوىل  ٢٨/ ٢٣
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ٢٥
 ".املْيت"أسكن الياء خمففة الصاحبان والشامي وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٢٧
  .اإلدغام فيها أليب احلارث . يفعل ذلك ٢٨
إســـقاط اهلمـــزة : ٢/ ١: فيهــا لـــدى الوقـــف أربعـــة أوجــه هلشـــام ومحـــزة . سوء ٣٠
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. ونقــل حركتهــا إىل الــواو، مث إســكان الــواو ورومهــا مــن أجــل الوقــف

إبدال اهلمزة واواً وإدغـام الـواو األوىل يف الثانيـة مـع اإلسـكان : ٤/ ٣
 . والروم

 ". رؤف"األخوان وحذف الواو البصري وشعبة و . ثلث البدل ورش . رءوف ٣٠
وهـــــي �ايـــــة الـــــثمن . قللهـــــا ورش وأماهلـــــا البصـــــري ودوري الكســـــائي . الكافرين ٣٢

 . اخلامس

 . ٥١ – ٣٣: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 -"معــا"اصــطفاك  –اصــطفى  ٤٧/ ٤٢/ ٣٣
 . قضى

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . ومل يرقق ورش راءها أل�ا أعجمية. خبلف عنهوان ذك ابن أماهلا ".معاً "عمران ٣٥/ ٣٣
 ".امرأه"وقف عليها املكي والنحويان باهلاء  . امرأت عمران ٣٥
 ".مَين إنك"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . مين إنك ٣٥

٣٩/ ٣٦ /
٤٩/ ٤٥ 

 –بيحـــىي  –كـــاألنثى   –أنثــى 
 املوتى –الدنيا-"وقفاً "عيسى 

 .وورش خبلف عنه البصري نوقلله األخوان نأماهل

٣٨/ ٣٦ /
٤١/ ٤٠ /
٥١/ ٤٧ 

" كلهـــا"قـــال رب  –أعلـــم مبـــا 
 –يقــــول لــــه  –ربــــك كثــــرياً  –

 فاعبدوه هذا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وضْعتُ "أسكن العني وضم التاء الشامي وشعبة  . وضَعتْ  ٣٦
 ".وإَين أعيذها"فتح الياء املدين  . وإين أعيذها ٣٦
 ".وكَفلها"لثالثة والشامي خفف الفاء ا . وكفلها ٣٧
ومضـــــمومة الثالثـــــة ". زكريـــــاءَ "زاد مهـــــزة مفتوحـــــة بعـــــد األلـــــف شـــــعبة  . زكريا كلما ٣٧

 ". زكرياءُ "والشامي 
 ".زكرياءُ "زاد مهزة مضمومة غري حفص واألخوين  . زكريا ربه –زكريا احملراب  ٣٨/ ٣٧

 . ف عنهرقق الراء ورش، وأماهلا ابن ذكوان خبل . احملراَب وجد ٣٧
 .ي وورش خبلف عنهدور وقللها ال األخوان أماهلا ". كلها "أىن  ٤٧/ ٤٠/ ٣٧

 . وقفاً  الكسائي امأماهل . آية –طيبة  ٤١/ ٣٨
 ".فناداه"زاد ألفاً ممالة بعد الدال وحذف التاء األخوان  . فنادته ٣٩
احـداً، وكسـر اهلمـزة الشـامي رقـق الـراء ورش وأماهلـا ابـن ذكـوان قـوالً و  . يف احملراِب أن اهللا ٣٩
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 ". ِإن اهللا"ومحزة 

وفـــتح اليــاء وأســـكن البـــاء وخفــف الشـــني مضـــمومة . رقــق الـــراء ورش ".معا"يبشرك  ٤٥/ ٣٩
 ".يـَْبُشرك"األخوان 

 ".ونبيئاً " زاد مهزة بعد الياء وخفف الياء نافع  . ونبياً  ٣٩
 ".َيل آية"فتح الياء نافع والبصري  . اجعل يل آية ٤١
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . اإلبكار ٤١
 ".لديُهم"ضم اهلاء محزة  ". معاً "لديهم  ٤٤
 .ي وورش خبلف عنهدور وقللها ال األخوان أماهلا . أىن ٤٧
 . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة مسا يشاُء إذا  ٤٧
 ". فيكونَ "نصب النون ابن عامر  . فيكونُ  ٤٧
 ". ونعلمه"قرأها بالنون بدل الياء الصاحبان والشامي واألخوان  . ويعلمه ٤٨

وقللهـا محـزة ونـافع خبلـف عـن . أماهلا ابن ذكوان والبصري والكسـائي ".معاً "التوراة  ٥٠/ ٤٨
 . قالون

فيهــــا  اهلمــــزة إبــــدالو . اإلدغــــام فيهــــا للبصــــري وهشــــام واألخــــوين . قد جئتكم ٤٩
 . اً لسوسي مطلقاً ومحزة وقفل

 . ، وفتح الياء احلرميان والبصري"إينَ "املدين " أين"كسر مهزة  . أين أخلق ٤٩
 . فيها التوسط والطول لورش . كهيئة ٤٩
 ".طائِراً "زاد ألفاً بعد الطاء ومهز الياء مكسورة نافع  . طرياً  ٤٩
 ".بِيوتكم"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بيوتكم ٤٩
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدهلا سيناً قنبل . صراط ٥١
 . �اية الثمن السادس . مستقيم ٥١

 ٧٤ -٥٢: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٥/ ٥٢ /
٥٦/ ٥٩ 

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل . الدنيا –" كله"عيسى 

 ". أنصارَي إىل" افع أماهلا دوري الكسائي، وفتح الياء ن . أنصاري إىل ٥٢
 –القيامـة مث  –احلواريون حنن  ٥٩/ ٥٥/ ٥٢

 .قال له –فأحكم بينكم 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وقفاً  الكسائي أماهلا . القيامة ٥٥
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الفــتح وعليــه القصــر والطـــول، : لــورش أربعـــة أوجــه" الــدنيا"فيهــا مــع  . واآلخرة ٥٦

 . والتقليل وعليه التوسط والطول
 ". فنوفيهم"أبدل الياء نوناً غري حفص  . يهمفيوف ٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءك ٦١
 ".لعنه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . لعنت ٦١
 ".هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  ". معاً "َهلُو  ٦٢
لـف عـن وقللهـا محـزة ونـافع خب. أماهلا ابن ذكوان والبصري والكسـائي . التوراة ٦٥

 . قالون
تة، لقـــالون منهـــا ســـ: فيهـــا منفصـــالن ويـــأيت عليهـــا اثنـــا عشـــر وجهـــاً  . ها أنتم هؤالء ٦٦

، ولورش وجهان، وبـاقي القـراء وللدوري ثالثة، وللسوسي وجه واحد
 : لكل وجه واحد، وهي

قصــر املنفصـــل األول والثـــاين وتســـهيل اهلمـــزة األوىل وإســـكان  -١
 . امليم لقالون والبصري

فصــل األول وإســكان املــيم والتســهيل وتوســط الثــاين قصــر املن -٢
 . لقالون والدوري

 . قصر األول والثاين ووصل امليم والتسهيل لقالون -٣
 . قصر األول وتوسط الثاين والتسهيل ووصل امليم لقالون -٤
 . قصر األول والثاين والتحقيق ووصل امليم للبزي -٥
 توســـــط األول والثـــــاين مـــــع التســـــهيل وإســـــكان املـــــيم لقـــــالون -٦

 . والدوري
 . توسط األول والثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالون -٧
توسط األول والثاين والتحقيق وإسكان امليم للشامي وعاصم  -٨

 . والكسائي
 . أشبع املدين محزة -٩

 . لورش" هؤالء"حذف األلف والتسهيل وإشباع املنفصل يف  -١٠
حــذف األلــف وإبــدال اهلمــزة األوىل حــرف مــد مشــبع لــورش  -١١

 . وجه ثان
" هــؤالء"ذف األلــف والتحقيــق ووصــل املــيم وقصــر املــد يف حــ -١٢

 . لقنبل
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهلهـــــــــــــــــدى  –اهلـــــــــــــــــدى  –أوىل  ٧٣/ ٦٨
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 .يؤتى -"وقفاً "

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٨
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع . النيب ٦٨
 .لكسائيا ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النهار ٧٢
 ".أان يؤتى"زاد مهزة استفهام وسهل الثانية ابن كثري  . أن يؤتى ٧٣

 . فيهما األوجه اخلمسة حلمزة وهشام ".معا"يشاء  ٧٤/ ٧٣
 . �اية الثمن السابع . العظيم ٧٤

  ٩١ – ٧٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .الكسائي ودوري يا البصر موأماهل ورش امقلله . بدينار –بقنطار  ٧٥
، وقصـرها مـن دون صـلة "يـؤدهْ "أسكن اهلاء أبـو عمـرو وشـعبة ومحـزة  ". معاً " يؤدهِ  ٧٥

 . ، وأبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش"يؤِدهِ "قالون وهشام خبلف عنه 
تــــوىل  –اتقــــى  -أوىف  –بلــــى  ٩١/ ٨٢/ ٧٦

 .افتدى –
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 ".إليُهم"اهلاء محزة  ضم . إليهم ٧٧
 ".لتحِسبوه"كسر السني احلرميان والنحويان  . لتحسبوه ٧٨

٨٠/ ٧٩ /
٨٤/ ٨١ 

 -والنبيــــني -النبيــــني –والنبــــوة 
 . والنبيون

النبيئــني  –والنبــوءة . "خفـف الــواو واليـاء فــيهن وزاد مهـزة بعــدها نـافع
 ". والنبيئون –والنبيئني -

٨٣/ ٧٩ /
٨٩/ ٨٥/ ٨٤ 

 –يقـــــول للنـــــاس  –والنبـــــوة مث 
مـــن  –وحنـــن لـــه  –أســـلم مـــن 
 .ومن يبتغ غري –بعد ذلك 

 .اإلظهار واإلدغام" يبتغ غري"أدغمهن السوسي، ولـه يف 

 . الدوري امأماهل .والناسِ  –للناِس  ٨٧/ ٧٩
 ".تـَْعَلمون"فتح التاء وأسكن العني وفتح الالم خمففة الثالثة  . كنتم تـَُعـلِّمون ٧٩
وأسـكن الـراء  .ا لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفـاً ميهزة فاهلم إبدال .أيأمرُكم –وال يأمرَكم  ٨٠

ورفـــع الـــراء يف . فيهمــا البصـــري، واخـــتلس ضـــمتها الــدوري وجـــه ثـــان
 ". وال يأمرُكم"األوىل احلرميان والكسائي 

ملـا "وأبـدل التـاء نونـاً وزاد ألفـاً بعـدها املـدين ". ِلمـا"كسر الالم محزة  . ملا آتيتكم ٨١
 ".آتيناكم

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل .جاءهم -جاءكم  ٨٦/ ٨١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانيـة قـالون والبصـري وهشـام خبلـف  . أأقررمت ٨١

عنـه، والوجــه الثــاين لـه التحقيــق مــع اإلدخـال وســهل الثانيــة مــن دون 
 . لفاً إدخال ابن كثري وورش خبلف عنه، والوجه الثاين له إبداهلا أ

 ".وأخّتم"أدغمها غري حفص واملكي  . وأخذمت ٨١
وصـــل املـــيم بـــواو احلرميـــان خبلـــف عـــن قـــالون، وســـكت علـــى اهلمـــزة  . ذلكم إصري ٨١

 . خلف خبلف عنه
 ".تبغون"بتاء اخلطاب لغري حفص والبصري  . يبغون ٨٣
 ".ترجعون"بتاء اخلطاب لغري حفص  . يرجعون ٨٣
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . وعيسى –موسى  ٨٤
 .غلظ الالم ورش .أصلحوا ٨٩
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الثالث . ناصرين ٩١

 

//// 
 

  الجزء الرابع
 ١١٢ -٩٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .رقق الراء ورش الرب ٩٢
 ".تنـَْزل" الصاحبان أسكن النون وخفف الزاي  أن تنزل ٩٣
وقللهمـا محـزة  –النحويـان –أماهلمـا ابـن ذكـوان والبصـري والكسـائي  بالتوارة  –التوراة  ٩٣

 . ونافع خبلف عن قالون
 .أماهلا األخوان والبصري، وقللها ورش افرتى ٩٤

١٠٦/ ٩٤ /
١٠٨/ ١٠٧ 

 -العذاب مبا –من بعد ذلك 
 –يريـــــــــــد ظلمـــــــــــاً  –اهللا هــــــــــم 

 . املسكنة ذلك

 .مهن السوسيأدغ

١١٠/ ٩٦ /
١١٢/ ٩٧ 

علــــى النــــاس  –" معــــاً " للنــــاس
 . من الناس –

 .أماهلن الدوري

 . أماهلن األخوان، وقللهن ورش خبلف عنهأذًى  –تتلـــى  –"وقفـــاً "هـــدًى / ١٠١/ ٩٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". وقفاً " .١١١
 ".َحج"فتح احلاء احلرميان والبصري وشعبة والشامي  ِحج  ٩٧

 .أماهلما البصري ودوري الكسائي، وقللهما ورش . النار –كافرين  ١٠٣/ ١٠٠
 .أدغمها من دون غنة خلف ومن يعتصم  ١٠١
 ".سراط"وقرأها بالسني قنبل . أشم الصاد زاياً خلف صراط  ١٠١
 .أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه تقاته ١٠٢
 ."وآل تَّفرقوا"شدد التاء مع املد املشبع وصالً البزي  وال تفرقوا  ١٠٣
 . أماهلا محزة وابن ذكوان جاءهم ١٠٥

فــــيهن النقــــل لــــورش مطلقــــاً، وحلمــــزة وقفــــاً النقــــل والســــكت، ولــــه يف  األدبار  –األمور  –األرض  ١١١/ ١٠٩
 .الوصل السكت خبلف عن خالد

 ". َترِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  تُرَجع األمور  ١٠٩
علــــــــــــــيهم  -علــــــــــــــيهم الذلــــــــــــــة  ١١٢

 نةاملسك
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

 .أماهلا الكسائي وقفاً  املسكنة ١١٢
 "األنبئاء "مهز الياء نافع  األنبياء ١١٢
 �اية الثمن األول يعتدون  ١١٢

 ١٣٠ -١١٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .لحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة مع الطو  قائمة -سواء  ١١٣
 .أماهلا دوري الكسائي يسارعون  ١١٤
 ".تكفروه –تفعلوا "بتاء اخلطاب للثالثة والشامي وشعبة  يكفروه -يفعلوا  ١١٥

 .البصري ودوري الكسائي، وقللهما ورش ماأماهل للكافرين -النار ١٣١/ ١١٦
 . ورش خبلف عنهو  ا البصرياألخوان، وقلله اأماهل الدنيا ١١٧
 .غلظ الالم ورش .ظلمهم -ظلموا ١١٧

١٢٤/ ١١٧ /
١٣٢/ ١٢٩ 

ـــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــل ري تقـــــــــــــــــــول  -كمث
يعـذب –يغفـر ملـن  -للمومنني

 .والرسول لعلكم –من 

 .أدغمهن السوسي

 .رقق الراء ورش صر ١١٧
لقـــالون مخســـة، وللـــدوري وجهـــان، ولـــورش : فيهـــا إحـــد عشـــر وجهـــاً  .هاأنتم أوالء ١١٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 : لوجهان أيضاً، وباقي القراء كل وجه، وهي على التفصي

 .قصر املنفصل وسهل اهلمزة وأسكن امليم قالون والبصري )١
 .قصر املنفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة صغرى قالون )٢
 قصر املنفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة كربى قالون )٣
 .قصر املنفصل وحقق اهلمزة ووصل امليم البزي )٤
 .وسط املنفصل وسهل اهلمزة وأسكن امليم قالون والدوري )٥
 .نفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة كربى قالونوسط امل )٦
وســـط املنفصـــل وحقـــق اهلمـــزة وأســـكن املـــيم الشـــامي وعاصـــم  )٧

 .والكسائي
 .أشبع املنفصل محزة )٨
 .حذف األلف وسهل اهلمزة ووصل امليم ورش )٩

 .حذف األلف وأبدل اهلمزة ألفاً ووصل امليم ورش وجه ثانٍ  )١٠
 .ووصل امليم قنبل اهلمزة حققحذف األلف و  )١١

 . أبدل اهلمزة وقفاً محزة تسؤهم ١٢٠
 ".ال يِضرْكم"كسر الضاد وأسكن الراء خمففة احلرميان والبصري  ال َيُضرُّكم ١٢٠
 .أدغمها البصري وهشام واألخوان إذ تقول ١٢٤
 "منَـزَّلني"فتح النون  وشدد الزاي الشامي  منـْزَلني ١٢٤
 .ورش خبلف عنه ااألخوان، وقلله اأماهل بلى ١٢٥
 ".مسوَّمني"فتح الواو نافع والشامي واألخوان  مسوِّمني ١٢٥
 .أماهلا األخوان والبصري وقللها ورش بشرى ١٢٦
". ءٌ سشــي –أمــر سال"ســكت علــى املوصــول محــزة خبلــف عــن خــالد  . األمر شيٌء أو ١٢٨

 ".أو سشيٌء "وخللف السكت يف املفصول خبلف عنه 
 . أماهلا األخوان الربا ١٣٠
 ".مضعَّفة"حذف األلف وشدد العني االبنان  فةمضاع ١٣٠
 .�اية الثمن الثاين ترمحون  ١٣٢

 ١٥٢ – ١٣٣: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمـــال األلـــف ". ســـارعوا"أســـقط الـــواو قبـــل الســـني نـــافع وابـــن عـــامر  وسارعوا ١٣٣
 .دوري الكسائي

 .دوريأماهلن ال . للناس -"معاً "الناس / ١٣٨/ ١٣٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
١٤٠ 
 .غلظ الالم ورش ظلموا ١٣٥

١٥٠/ ١٣٨ /
١٥١ 

 –موالكم  –" وقفا"هدًى 
 ".وقفا"مثوًى 

 . أماهلن األخوان، وقللهن ورش خبلف عنه

 "قُرح " ضم القاف شعبة واألخوان  "معا" َقرح  ١٤٠
 .البصري ودوري الكسائي، وقللهما ورش ماأماهل "معا"الكافرين  ١٤٧/ ١٤١

 .صل امليم بواو املكي وقالون خبلف عنهو  كنتم متنون ١٤٣
 .أبدل اهلمزة واواً ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  مؤجالً  ١٤٥
 .أدغم الدال يف الثاء البصري والشامي واألخوان "معا"يرد ثواب  ١٤٥

١٤٨/ ١٤٥ /
١٥٢ 

 .خبلف عنه رشو البصري و  ناألخوان وقلله نأماهل "كله" الدنيا 

، وكسـرها مـن دون "نؤتـهْ "فيهما أبو عمرو وشـعبة ومحـزة أسكن اهلاء  "معا"نؤته  ١٤٥
، والوجـه الثــاين لــه صــلتها بيــاء  "نؤتــهِ "صـلة قــالون وهشـام خبلــف عنـه 

وأبـــدل اهلمـــزة ورش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــزة ". نؤتـــهِ "كبـــاقي القـــراء 

 .وقفاً 
". وكـــاِئن"زاد ألفـــاً بعـــد الكـــاف وكســـر اهلمـــزة وحـــذف اليـــاء املكـــي  وكأين  ١٤٦

 " وكأي"عليها البصري بالياء مع حذف النون  ووقف
 "نيبء"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  نيب ١٤٦
 ".قُِتل "ضم القاف وحذف األلف وكسر التاء احلرميان والبصري  قاتل ١٤٦
 .أدغمها البصري خبلف عن الدوري اغفر لنا ١٤٧
وفيها لـورش أربعـة . نهورش خبلف ع ااألخوان، وقللهمع الدنيا  أماهلا فئاتم ١٤٨

قصــر البــدل وفــتح ذات اليـاء، وتوســط البــدل وتقليــل الــذات، : أوجـه
 .وطول البدل وفتح الذات وتقليله

 "الرُعب"ضم العني الكسائي والشامي  الرُّْعب ١٥١
 .السوسي ماأدغمه اآلخرة مث -الرعب مبا ١٥٢/ ١٥١

 ".زِلينْ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  ما مل ينزل ١٥١
 .وأبدل اهلمزة السوسي .ورش خبلف عنه ااألخوان، وقلله اأماهل مأواهم ١٥١
اإلدغام فيهما للبصري وهشـام واألخـوين، وأدغـم القـاف يف الكـاف  إذ حتسو�م –ولقد صدقكم  ١٥٢

 .السوسي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش أراكم ١٥٢
وهي �اية الـثمن . مطلقاً، وحلمزة وقفاً  فيها اإلبدال لورش والسوسي املؤمنني ١٥٢

 .الثالث

 ١٧٠ -١٥٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ).ِإتُّصعدون(اإلدغام للبصري وهشام واألخوين  إذ تصعدون ١٥٣
 .أماهلا األخوان والبصري وقللها ورش أخراكم ١٥٣
 .ش التقليل خبلف عنهقرأها بتاء التأنيث وأماهلا األخوان، وفيها لور  يغشى ١٥٤
. النقــل وعليــه الســكت والــروم: فيهــا حلمــزة وهشــام وقفــاً أربعــة أوجــه  من شيءٍ  ١٥٤

 .واإلبدال مع اإلدغام وعليه السكت والروم
 ".كلُّه"رفعها البصري  كلَّه هللا ١٥٤
فيهــــا حلمــــزة وهشــــام وقفــــاً األوجــــه الســــابقة يف شــــيٍء، ولكــــن بزيــــادة  شيءٌ  ١٥٤

 .من النقل واإلبدالاإلمشام على كل 
 "بِيوتكم"كسر الباء قالون واملكي والشامي وشعبة واألخوان  بُيوتكم ١٥٤
 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان عليِهُم القتل ١٥٤

١٥٦/ ١٥٥ /
١٦٢/١٧٠ 

" وقفـا"غـزى  –" وقفـاً "التقى 
 .آتاهم –توىف  –

 . أماهلن األخوان، وقللهن ورش خبلف عنه

 ".يعلمون"بياء الغيبة البن كثري واألخوين  تعلمون بصري ١٥٦
 ".ِمتم"كسر امليم نافع واألخوان "معا"ُمتم  ١٥٨/ ١٥٧

 ".جتمعون"بتاء اخلطاب لغري حفص  جيمعون  ١٥٧
 .أدغمها البصري خبلف عن الدوري واستغفر هلم  ١٥٩
 .الدوري وجه ثان، واختلسها "ينصرْكم"أسكن الراء البصري  الذي ينصرُكم  ١٦٠
 "لنيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  لنيب ١٦١
 ".يـَُغل"ضم الياء وفتح الغني نافع والشامي واألخوان  أن يـَُغل ١٦١
 . أماهلا الكسائي وقفاً  القيامة ١٦١
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ١٦١

١٦٤/ ١٦١ /
١٦٧/ ١٦٧ 

الــذين -قبــل لــف –القيامــة مث
 . أعلم مبا –قيل هلم–نافقوا

 .أدغمهن السوسي

 "ُرضوان" ضم الراء شعبة  . رِضوان ١٦٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٢٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
األخـــوان،  األلـــف أمـــالو . أبــدل اهلمـــزة السوســـي مطلقـــاً، ومحـــزة وقفـــاً  .مأواه ١٦٢

 . ورش خبلف عنه اوقلله
 . ورش خبلف عنهو  ا الدورياألخوان، وقلله اأماهل .أىن ١٦٥
 .ائيأشم كسرة القاف ضمة هشام والكس . وقيل ١٦٧
 ".قتِّلوا"شدد التاء هشام  .ما قِتلوا ١٦٨
 .فيها تثليث البدل لورش، وتسهيل اهلمزة حلمزة وقفاً  فادرءوا ١٦٨
، وكسـر "وال حيسـنب"هشـام ) وجهـان(قرأها بياء الغيبة وتاء اخلطـاب  وال حتسنب ١٦٩

 ". وال حتِسنب"السني احلرميان والنحويان 
 ".قتِّلوا"مر بالتشديد للتاء قرأها ابن عا الذين قِتلوا ١٦٩
 .�اية الثمن الرابع حيزنون ١٧٠

 ١٨٥ -١٧١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ِإن"كسر اهلمزة الكسائي  أن اهللا ال يضيع ١٧١
 ".الُقرح"ضم القاف شعبة واألخوان  الَقرح ١٧٢

١٧٦/ ١٧٣ /
١٨٣/ ١٨٠ /

١٨٥ 

فضـله  –جيعل هلم  –قال هلم 
زحـزح عـن –ومن لرسـولنـ–هـو

 .الغرور لتبلون –النار 

 .أدغمهن السوسي

١٨١/ ١٧٣ /
١٨٣ 

وقــد  –لقــد مســع  –قــد مجعــوا 
 . جاءكم

 .اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوان

١٨٣/ ١٧٣ /
١٨٤ 

 .أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف عنه يف األوىل جاؤوا –جاءكم  –فزادهم 

إسـقاط اهلمـزة ونقـل حركتهـا للـواو : وقفا فيها ستة أوجه هلشام ومحزة سوءٌ  ١٧٤
ورومهــا وإمشامهــا، مث إبــدال اهلمــزة واواً وإدغــام الــواو األوىل يف الثانيــة 

 .مع اإلسكان والروم واإلمشام
 ".ُرضوان"ضم الراء شعبة  رِضوان  ١٧٤
 .سهل اهلمزة محزة وقفاً مع املد والقصر أولياءه  ١٧٥
 ".خافوين إن" البصري أثبت الياء وصالً  خافون إن ١٧٥
 ".ُحيزِنك" ضم الياء وكسر الزاي نافع  وال َحيْزُنك  ١٧٦
 .اإلمالة فيها لدوري الكسائي يسارعون  ١٧٦



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٢٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
، وكسـر السـني فيهمـا احلرميـان "وال حتَسـنب"قرأها بتاء اخلطاب محـزة  "معا" وال حيَسنب  ١٨٠/ ١٧٨

 "حيِسنب " والنحويان 
 .حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: قفاً وجهانفيها حلمزة و  ألنفسهم ١٧٨
" ضــم اليــاء األوىل وفــتح املــيم وشــدد اليــاء الثانيــة مكســورة األخــوان  َميِيز ١٧٩

 ".ُميَيِّز 
 . أماهلا األخوان وفيها لورش األوجه األربعة آتاهم  ١٨٠
 ".يعملون" أبدل التاء ياء املكي والبصري  مبا تعلمون خبري  ١٨٠
 "سُيكتب " أبدل النون ياء مضمومة وفتح التاء محزة  َنكتبس ١٨١
 "وقتُلهم"رفع الالم محزة  وقتَلهم ١٨١
 "األنبئاء "مهز الياء نافع  األنبياء ١٨١
" أدغـم نــون التنــوين يف الــواو بــال غنــة خلــف، وأبــدل النــون يــاء محــزة  حٍق ونقول  ١٨١

 ".ويقول 
 غلظ الالم ورش بظالم  ١٨٢
 "وبالزبر"زاد باء اجلر الشامي  بروالز  ١٨٤
 "وبالكتاب "زاد باء اجلر هشام  والكتاب  ١٨٤
 .أماهلا البصري ودوري الكسائي، وقللها ورش عن النار ١٨٥
 .ورش خبلف عنهو  البصريا األخوان وقلله اأماهل الدنيا ١٨٥
 �اية الثمن اخلامس الغرور ١٨٥

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٢٩- 

 ٢٠٠ -١٨٦: الثمن السادس
 البيان لكلمةا رقم اآلية

وأبــــدل مهــــزة مــــأواهم . ا ورش خبلــــف عنــــهمــــا األخــــوان، وقللهمــــأماهل مأواهم -" وقفا"أذى  ١٩٧/ ١٨٦
 . السوسي

 "وال يكتمونه  –ليبيننه " ابدل التاء ياء غيبة الصاحبان وشعبة  وال تكتمونه –لتبيننه  ١٨٧
 .أماهلا الدوري للناس ١٨٧
، وكســـــر الســــني احلرميـــــان "حيســــنب"الكـــــوفيني  أبــــدل التــــاء يـــــاء غــــري ال حتسنب  ١٨٨

 . والنحويان
أبــدل التــاء يــاء غيبــة وضــم البــاء الصــاحبان، وكســر الســني احلرميــان  فال حتسبنهم ١٨٨

 .والنحويان
١٩١/ ١٩٠ /
١٩٥/ ١٩٢ 

 –أنصاٍر  -النارِ  –النهار 
 .ديارِهم

 .ورش نالبصري ودوري الكسائي، وقلله نأماهل

١٩١/ ١٩٠ /
١٩٥/ ١٩٣ 

 -النار ربنا -لنهار آلياتا
 .ال أضيع عمل -األبرار ربنا

 .أدغمهن السوسي

 .أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري فاغفر لنا ١٩٣
 . أماهلا النحويان وقللهما ورش ومحزة .لألبرار –األبرار  ١٩٨/ ١٩٣

 .وورش خبلف عنه أماهلا األخوان وقللها البصري  أنثى ١٩٥
وشدد التـاء يف ". وقُِتلوا وقَاتلوا"األخوان " قاتلوا"وأخر " قتلوا " قدم  وا وقُِتلواوقاتَل ١٩٥

 ".وقتِّلوا"قتلوا االبنان 
 . �اية الثمن السادس، وهي �اية سورة آل عمران تفلحون ٢٠٠

 
 



 ١١ – ١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 –هنيئـــــــاً فكلـــــــوه  –خلقكـــــــم  ٦/ ٤/ ١
 باملعروف فإذا 

 .أدغمهن السوسي

 "تسَّاءلون"شدد السني غري الكوفيني  .تَساءلون ١
 "واألرحامِ "جر امليم محزة  .واألرحامَ  ١



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٣٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢/٣/٦/ 

٨/١٠ 
 –مثــىن  –" اخلمســة"اليتــامى 

 .وكفى –أدىن 
 . ورش خبلف عنه ناألخوان، وقلله نأماهل

 .أماهلما محزة خافوا -طاب  ٣/٩
 .وقف عليهما محزة بإبدال اهلمزة ياء مع إدغام الياء األوىل يف الثانية مريئاً  -هنيئاً  ٤
أســــقط إحــــدى اهلمــــزتني قــــالون والبــــزي والبصــــري مــــع قصــــر األلــــف  السفهاَء أموالكم ٥

وحقـــق اهلمــــزة األوىل وســـهل الثانيـــة وأبــــدهلا ألفـــاً مشــــبعة . وتوســـطها
 .ورش وقنبل) وجهان(

 "قيماً " ع والشامي حذف األلف ناف . قياماً  ٥
 .وورش خبلف عنه أماهلا األخوان وقللها البصري  .القرىب ٨
 .أماهلا محزة خبلف عن خالد .ضعافاً  ٩
 .ضم الياء الشامي وشعبة وغلظ الالم ورش . سَيصلون ١٠
 ".واحدةٌ "رفعها نافع  . واحدًة فلها ١١
 ".فِإلمه "كسر اهلمزة األخوان  " معاً " فألُمه  ١١
 ".يوصى"أبدل الياء ألفاً االبنان وشعبة  يوصي با أو دين آباءكم ١١
 .�اية الثمن السابع حكيماً  ١١

 ٢٣ -١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".يوِصي"أبدل األلف ياء نافع وأبو عمرو واألخوان  . يوصى با أو دين غري مضار ١٢
 ".ندخله"ل الياء نوناً املدين والشامي أبد .يدخله ناراً  –يدخله جنات  ١٣/١٤

١٩/ ١٥/١٦ /
٢١/ ٢٠ 

 –فـــال تأخــــذوا –" معـــا"يـــأتني
 .يأتيا�ا -"معا"تأخذونه 

 .أبدل مهزتن السوسي وورش مطلقاً، ومحزة وقفاً 

 ". الِبيوت"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  .الُبيوت ١٥
 .األخوان وقللهن ورش خبلف عنهأماهلن  .أفضى–فعسى–يتوفـاهن ٢١/ ١٩/ ١٥

 "واللذانِّ "شدد النون ابن كثري مع املد املشبع  .واللذانِ  ١٦
 .فيها لورش تثليث البدل وحلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل فآذومها ١٦

 .غلظ الالم فيهما ورش .أصالبكم -وأصلحا ٢٣/ ١٦
 ضم اهلاء محزة مطلقاً  عليهم وكان  ١٧
 . دل لورش، وحلمزة وقفاً السكت والنقلتثليث الب اآلن  ١٨

قصــــر البــــدل وفــــتح ذايت اليــــاء وتوســــط / ١: فيهــــا لــــورش ســــتة أوجــــه :٢٠ -١٩اآليتني  ٢٠/ ١٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
فعســــى  –آتيتمــــوهن  -آمنــــوا(
إحــداهن  –آتيــتم (، )شــيئاً  –
 )شيئاً  –

: ٣/٤/٥/٦. توســط البــدل وتقليــل الــذات وتوســط اللــني/ ٢. اللــني
ليلــــه وعلــــى كــــل منهمــــا توســــط اللــــني طــــول البــــدل وفــــتح الــــذات وتق

 .وطوله
 ".ُكرهاً " ضم الكاف الشيخان  َكرهاً  ١٩
 .وللكسائي وقفاً إمالة اهلاء". مبيَّنة" فتح الياء املكي وشعبة  مبيِّنة ١٩
 أدغمها السوسي  باملعروف فإن  ١٩
 .اإلمالة فيها لألخوين والتقليل للبصري وورش خبلف عنه إحداهن ٢٠
أســــقط إحــــدى اهلمــــزتني البصــــري مــــع القصــــر والتوســــط، وســــهل اهلمــــزة  إال  النساءِ  ٢٢

األوىل وحقـــق الثانيــــة مــــع التوســــط والقصـــر قــــالون والبــــزي، وحقــــق األوىل 
 .ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا ياء مشبعة 

 أدغمهما البصري وهشام واألخوان "معا"ما قد سلف  ٢٣/ ٢٢
 .وقفاً خبلف عنه اماهلا الكسائي الرضاعة ٢٣
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الرابع رحيماً  ٢٣

 

//// 
 

 الجزء الخامس 
 ٣٥ -٢٤: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
وســــهل اهلمــــزة . أســــقط إحــــدى اهلمــــزتني البصــــري مــــع القصــــر والتوســــط . النساِء إال ٢٤

وحقــــق األوىل . قــــالون والبــــزياألوىل وحقـــق الثانيــــة مــــع التوســــط والقصـــر 
 .ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا ياء مشبعة 

 ".وَأَحل لكم"فتح اهلمزة واحلاء غري حفص واألخوين  .وُأِحل لكم ٢٤
 .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه الفريضة -فريضة  ٢٤
وقـــد أمجـــع ". حمِصـــنات -نات احملِصـــ"كســـر الصـــاد فـــيهن الكســـائي  . حمَصنات –" معاً "احملَصنات  ٢٥

 .بفتح الصاد) ٢٤(القراء السبعة على قراءة احملصنات يف اآلية 
وأن تصــــــــــربوا خــــــــــٌري، يســــــــــريا،   ٣١/ ٣٠/ ٢٥

 كبائِرَ 
 رقق الراء فيهما ورش



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٣٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 -ليبـني لكـم  –أعلم بإميانكم ٣٤/ ٢٦/ ٢٥

 . ختافون نشوزهن–للغيب مبا
 .اإلدغام فيهن للسوسي

 ".َأحَصن"ح اهلمزة والصاد األخوان وشعبة قرأها بفت .ُأْحِصن ٢٥
 ". جتارةٌ "رفعها احلرميان والبصري والشامي  .جتارةً  ٢٩
 .اإلدغام فيها أليب احلارث . يفعل ذلك ٣٠
 " نصليهي نارا"وصل اهلاء بياء لفظية املكي  .نصليِه نارا ٣٠
 ".َمدخالً "فتح امليم نافع  .ُمْدخالً  ٣١
 ".وَسُلوا"هلمزة إىل السني املكي والكسائي نقل حركة ا واسألوا ٣٢
 ".عاقدت"زاد ألفاً بعد العني الثالثة والشامي  عقدت  ٣٣
 .غلظ الالم ورش .إصالحا ٣٥
 . �اية الثمن األول خبرياً  ٣٥

 . ٥٧ -٣٦: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .اإلدغام النقل مث اإلبدال مع: فيها حلمزة وقفاً وجهان شيئاً  ٣٦
 –"معـــا"القـــرىب  -شـــيئاً (اآليـــة  ٣٦

 " )معا"اجلار  –اليتامى
توســــط اللــــني وفــــتح الـــــذات : ١/٢/٣/٤: فيهــــا لــــورش مثانيــــة أوجــــه

طـــول : ٥/٦/٧/٨. وتقليلـــه" اجلـــار"وتقليلـــه وعلـــى كـــل منهمـــا فـــتح 
. وتقليلـــه" اجلــار"اللــني وفـــتح الــذات وتقليلـــه وعلــى كـــل منهمــا فـــتح 

 .سائيدوري الك" اجلار"أمال 
 .اإلمالة فيهن لألخوين والتقليل للبصري وورش خبلف عنه مرضى  –" معا"القرىب  ٤٣/ ٣٦
٣٧/ ٣٦ /
٤٥/ ٥٤ /

٥٥/ ٥٠/٥١/ 

  –" معـــــــا"آتـــــــاهم  –اليتـــــــامى 
 . أهدى –" كله"كفى 

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

٤٠/ ٣٦ /
٤٥/ ٤٢ /

٥٧. 

ال يظلـم  -والصاحب باجلنـب
أعلــم  – الرســول لــو –مثقــال 

الصـــــــــــــــاحلات  –بأعـــــــــــــــدائكم 
 . سندخلهم

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 ".بالَبَخل " فتح الباء واخلاء الشيخان  .بالُبْخل ٣٧
 .قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي . أدبارِها –للكافرين  .٤٧/ ٣٧

 أماهلا الدوري .الناسِ  ٣٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 "حسنةٌ "رفعها احلرميان  .حسنةً  ٤٠
 ".يضعِّفها"أسقط األلف وشدد العني االبنان  . ايضاعفه ٤٠
 .أبدل اهلمزة فيها السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ".معا"جئنا  ٤١
وفـتح التـاء وشـدد السـني ". َتسـوَّى"فتح التاء وأمال األلـف األخـوان  . ُتَسوَّى ٤٢

 .، وقلل األلف ورش خبلف عنه"َتسَّوى"نافع وابن عامر 
 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان افرتى  –سكارى  ٤٣/٤٨
 .غلظ الالم فيهما ورش .يظلمون -الصالة ٤٩/ ٤٣

 . أماهلا محزة وابن ذكوان جاء  ٤٣
. أســـقط إحـــدى اهلمــــزتني مـــع القصـــر واملــــد قـــالون والبصـــري والبــــزي جاَء َأحد  ٤٣

ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً بقدر حركتني 
 . لوقنب

 ".ملستم"حذف األلف الشيخان  المستم ٤٣
حتقيـق اهلمـزة األوىل مث تسـهيل : ١/٢: وقف عليها محزة بأربعة أوجـه بأعدائكم ٤٥

إبـــدال اهلمـــزة األوىل يـــاء مث تســـهيل : ٣/٤الثانيـــة مـــع املـــد والقصـــر، 
 .الثانية مع املد والقصر

 .الكسائيضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام و  فتيالً انظر ٤٩
 .أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة هؤالِء أَهدى  ٥١
فيها تثليث البدل لورش، وخللـف السـكت خبلـف عنـه وصـالً وحلمـزة  فقد ءاتينا ءال  ٥٤

 .وقفاً التحقيق والنقل والسكت خبلف عن خلف
 .اإلدغام فيها للبصري واألخوين نضجت جلودهم  ٥٦
 .وقفاً خبلف عنه أماهلا الكسائي مطهرة ٥٧
 . �اية الثمن الثاين ظليالً  ٥٧

 ٧٣ -٥٨: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأســـــكن الـــــراء البصـــــري . أبـــــدل اهلمـــــزة ورش والسوســـــي ومحـــــزة وقفـــــاً  يأمركم  ٥٨
 .واختلس ضمتها الدوري وجه ثان له

 .أبدل اهلمزة واواً ورش يف احلالني ومحزة وقفاً  تؤدوا ٥٨
 .أماهلا الدوري .الناسِ  ٥٨
، واخــــــتلس كســــــرة العــــــني "نَِعمــــــا"فــــــتح النــــــون الشــــــامي والشــــــيخان  نِِعّما  ٥٨
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-١٣٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
ا"قالون وأبو عمرو وشعبة ) وجهان(وأسكنها   ".نِْعمَّ

 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٦١
 –الرســـــول رأيــــــت  –قيـــــل هلــــــم  ٦٤/ ٦١

 الرسول لوجدوا–واستغفر هلم
 .أدغمهن السوسي

 . أماهلما ابن ذكوان ومحزة "معا" جاءوك  ٦٤/ ٦٢
 .وغلظ الالم ورش. أدغم الذال يف الظاء اجلميع .إذ ظلموا ٦٤
 "أُن اقتلوا"ضم النون وصال نافع واالبنان والكسائي  أِن اقتلوا ٦٦
 "أُو اخرجوا"ضم الواو املدين واالبنان والنحويان  أِو اخرجوا  ٦٦
 .رش وأماهلا البصري ودوري الكسائيقللها و  من دياركم  ٦٦
 ".قليالً " نصبها الشامي  إال قليٌل  ٦٦
 .أشم الصاد زاياً خلف، وأبدل الصاد سيناً قنبل صراطاً  ٦٨
 ".النبيئني"خفف الياء األوىل وزاد مهزة بني الياءين نافع  النبيني  ٦٩
 .أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه وكفى  ٧٠
 .رقق الراء فيهما ورش نفرواحذركم فا ٧١
 ".ليبطني"وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة  ليبطئن  ٧٢
 "مل يكن" قرأها بياء التذكري غري حفص واملكي  كأن مل تكن  ٧٣
 .�اية الثمن الثالث عظيماً  ٧٣

  ٨٦ -٧٤: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ا األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنهأماهلم "معاً "الدنيا  ٧٧/ ٧٤
 . أدغمها خالد والنحويان يغلب فسوف  ٧٤
 أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٧٧

 –القتـــــــال لـــــــوال  –قيـــــــل هلـــــــم  ٧٨/ ٧٧
 . عندك قل

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم القتال ٧٧
 ".مله " وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  .  كتبتمل ٧٧

٧٩/ ٧٧/ 
٨٤/ ٨١/٨٠ 

تــــوىل  -"معــــا"وكفــــى  –اتقـــى 
 ".وقفا"عسى  –

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

وأبـــــدل التـــــاء يـــــاء غيبـــــة املكـــــي واألخـــــوان .غلـــــظ الـــــالم فيهمـــــا ورش تظلمون فتيالً  -الصالة ٧٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يظلمون"

 ا الدوريأماهل للناس  ٧٩
 . اإلدغام فيها للبصري ومحزة بيت طائفة ٨١
 ".القران"نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطلقاً، ومحزة وقفاً  القرآن ٨٢
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءهم  ٨٣
 . أبدل اهلمزة فيهما السوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . بأساً  –بأس  ٨٤
 .�اية الثمن الرابع حسيباً  ٨٦

  ٩٩ -٨٧: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أشم كسرة الصاد زاياً األخوان أصدق ٨٧
 ".فَيتني"وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة  فئتني ٨٨
 .سهلها محزة وقفاً مع املد والقصر سواءً  ٨٩
 . أماهلما ابن ذكوان ومحزة شاء  –جاءوكم  ٩٠
وأدغم التاء يف الصـاد البصـري والشـامي . راء يف حصرت ورشرقق ال حصرت صدورهم ٩٠

 . واألخوان
٩٢/ ٩١ 

/٩٧/ ٩٤ 
فتحريــــــــر  –حيــــــــث ثقفتمــــــــوهم 

ــــــــة  -"معــــــــا"رقبــــــــة ــــــــر رقب  –وحتري
 املالئكة ظاملي –وكذلك كنتم

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 .سهل اهلمزة محزة وقفاً  خطئاً  ٩٢
 "فتثبتوا" والنون تاء الشيخان أبدل الباء ثاء والياء باء  ". معاً "فتبينوا  ٩٤

 .أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه "وقفا"عسى  –ألقى  ٩٩/ ٩٤
 ".السَّلم"حذف األلف بعد الالم نافع والشامي ومحزة  السالم لست ٩٤

 .أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه . احلسىن -الدنيا ٩٥/ ٩٤
 ".غريَ "لراء نافع وابن عامر والكسائي نصب ا .غُري أويل الضرر ٩٥
وأمال األلـف فيهـا األخـوان ". الذين ّتوفاهم"شدد التاء البزي وصالً  الذين توفاهم ٩٧

 .وقللها ورش خبلف عنه
 "فيمه"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  فيم كنتم ٩٧
خوان وقللها ورش أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، وأماهلا األ ومأواهم ٩٧

 . خبلف عنه
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن اخلامس غفوراً  ٩٩

 ١١٣ -١٠٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠٢/ ١٠١ /
١٠٣ 

 . غلظ الالم فيهن ورش " كله" الصالة 

 . قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي للكافرين   –الكافرين  ١٠٢/ ١٠١
وأدغـم التـاء يف الطـاء . ورش والسوسـي" ولتـأت"دل اهلمزة ألفـاً يف أب .ولتأِت طائفة ١٠٢

 .السوسي خبلف عنه
 .قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان أراك -أخرى  ١٠٥/ ١٠٢

 .رقق الراء فيهما ورش حذركم  -حذرهم ١٠٢
 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه .يرضى –" وقفا"أذى  ١٠٨/ ١٠٢
 .أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه .الدنيا –رضى م ١٠٩/ ١٠٢

 .أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اطمأننتم  ١٠٣
 .اإلدغام فيهما للسوسي لتحكم بني  –الكتاب باحلق  ١٠٥

 أماهلما الدوري "معا"الناِس  ١٠٨/ ١٠٥
 .أسكن اهلاء قالون والنحويان وهو ١٠٨
 :فيها منفصالن، ويأيت عليها اثنا عشر وجهاً  الءهاأنتم هؤ  ١٠٩

قصــــر املنفصــــل األول والثــــاين وتســــهيل اهلمــــزة وإســــكان املــــيم  )١
 .لقالون والبصري

 . قصر األول والثاين ووصل امليم مع التسهيل لقالون )٢
قصر األول وإسكان امليم وتسهيل اهلمزة األوىل وتوسـط الثـاين  )٣

 . لقالون والدوري
 .ثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالونقصر األول وتوسط ال )٤
 .قصر األول والثاين مع التحقيق ووصل امليم للبزي )٥
توســــــط األول والثــــــاين مــــــع التســــــهيل وإســــــكان املــــــيم لقــــــالون  )٦

 .والدوري
 .توسط األول والثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالون )٧
توســـــط األول والثـــــاين مـــــع التحقيـــــق وإســـــكان املـــــيم للشـــــامي  )٨

 .وعاصم والكسائي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أشبع املدين محزة )٩

 .لورش" هؤالء"حذف األلف مع التسهيل وإشباع املنفصل يف  )١٠
 .حذف األلف وإبدال اهلمزة حرف مد مشبع لورش وجه ثان )١١
" هـؤالء"حذف األلف مع التحقيق ووصل امليم وقصر املد يف  )١٢

 .لقنبل
 .�اية الثمن السادس عظيماً  ١١٣

 ١٢٩ -١١٤: الثمن السابع
 بيانال الكلمة رقم اآلية

 .أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه أنثى  –جنواهم  ١٢٤/ ١١٤
 . أماهلا الدوري الناسِ  ١١٤
 .أدغمها أبو احلارث يفعل ذلك  ١١٤
 . أماهلا الكسائي مرضات  ١١٤

 .غلظ الالم ورش .يظلمون -إصالح ١٢٤/ ١١٤
ــــــون يــــــاء البصــــــري ومحــــــزة  نؤتيه  ١١٤ ــــــدل اهلمــــــزة ورش . "يؤتيــــــه " أبــــــدل الن وأب

 . ووصل اهلاء بياء لفظية املكي. والسوسي
١١٨/ ١١٥ /
١٢٤/ ١٢٢ 

ــــــه  ـــــه  –تبـــــني ل  –املـــــومنني نول
الصـــــاحلات  –وقـــــال ألختـــــذن 

وال يظلمـــــــــــون  –ســـــــــــندخلهم 
 . نقرياً 

 . أدغمهن السوسي

ــــــــــوىل –اهلــــــــــدى  ١٢٧/ ١١٥  -يتلــــــــــى  -ت
 . لليتامى -"وقفا"يتامى 

 .لف عنهأماهلن األخوان وقللهن ورش خب

وحــذف الصــلة ". نصــلهْ  –نولــْه "أســكن اهلــاء البصــري وشــعبة ومحــزة  . نصله – نوله ١١٥
، والوجــه الثــاين لـــه "نصــلهِ  –نولــِه "قــالون وهشــام علــى أحــد وجهيــه 

 ". نصله –نوله"الصلة كالباقني 

 . اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوين . فقد ضل ١١٦
وأبدل مهزتا السوسي مطلقـاً . هلا األخوان وقللها ورش خبلف عنهأما . مأواهم ١٢١

 .ومحزة وقفاً 
 . اشم كسرة الصاد زاياً الشيخان . أصدق ١٢٢
 "يُْدَخلون" ضم الياء وفتح اخلاء الصاحبان وشعبة  .َيْدُخلون ١٢٤
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 بيانال الكلمة رقم اآلية
 "إبراهام " أبدل الياء ألفاً هشام  ".معاً " إبراهيم  ١٢٥
 . زةأماهلا مح .خافت ١٢٨
 .ال ترقيق فيها لورش . إعراضاً  ١٢٨
" فـتح اليــاء وشـدد الصــاد وزاد ألفـاً بعــدها وفـتح الــالم غـري الكــوفيني  . ُيْصِلحا ١٢٨

 ).وجهان(وغلظ الالم ورققها ورش ". َيصَّاَحلا
 . أماهلا الكسائي خبلف عنه . كاملعلقة ١٢٩
 . �اية الثمن السابع رحيماً  ١٢٩

 ١٤٧ -١٣٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣٥/ ١٣٢ /
١٤٢ 

  –اهلـــــــــــوى  –أوىل  -وكفـــــــــــى 
 . كساىل

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

وأبــدل اهلمــزة ألفــاً هشــام . أدغــم النــون يف اليــاء مــن دون غنــة خلــف .إن يشأ ١٣٣
 .ومحزة وقفاً 

١٣٤/ ١٣٣ /
١٤١/ ١٣٧ 

 –يريـــــد ثـــــواب  -ذلـــــك قـــــديرا
كافرين نصـيب لل –ليغفر هلم 

 . حيكم بينهم –

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه "معاً "الدنيا  ١٣٤
حلمــــزة وقفــــاً النقــــل والســــكت ولــــه يف الوصــــل الســــكت خبلــــف عــــن  . واآلخرة ١٣٤

الفــتح : ولــورش فيهــا مـع الــدنيا أربعــة أوجــه. وأماهلــا الكســائي. خـالد
 . ول، والتقليل مع التوسط والطولمع التوسط والط

 "تُلوا"ضم الالم وحذف الواو األوىل الشامي ومحزة   .تـَْلُووا ١٣٥
 -نـُــزِّل" ضــم نــون نــزل ومهــزة أنــزل وكســر الــزاي الصــاحبان والشــامي  . أَنـََزل –نـَزَّل  ١٣٦

 ".أُنزِل
 .اإلدغام فيها للبصري وورش والشامي واألخوين .فقد ضل ١٣٦

١٣٩/١٤٠ /
١٤٤/١٤١ /

١٤٥ 

للكــافرين  -"كلــه " الكــافرين 
 النار  –" معا"

 .قللهن ورش وأماهلن البصري ودوري الكسائي

 "نـُزِّل"ضم النون وكسر الزاي غري عاصم  وقد نـَزَّل ١٤٠
 : وحلمزة فيها ثالثة عشر وجهاً . وقف عليها هشام بأوجهه اخلمسة "معا" هؤالء  ١٤٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
دل التوسـط مـع التسـهيل الطـول مـع كهشام إال أنه ب: ٥/ ٤/ ٣/ ٢/ ١

 .التسهيل
تسهيل اهلمزة بعد هاء التنبيـه وعليـه إبـدال اهلمـزة ألفـاً مـع : ٩/ ٨/ ٧/ ٦

 .القصر والتوسط والطول، مث تسهيل اهلمزتني مع الطول يف األلفني
قصر املنفصل مع تسهيل اهلمـزة وعليـه إبـدال : ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠

الطــــول مث تســــهيل اهلمــــزتني مــــع اهلمــــزة ألفــــاً مــــع القصــــر والتوســــط و 
 .القصر

 "الدََّرك" فتح الراء الثالثة والشامي  . الدَّْرك ١٤٥
 . وهي �اية اجلزء اخلامس. �اية الثمن الثامن . عليماً  ١٤٧

//// 
 

  الجزء السادس
  ١٦٢ -١٤٨: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٥٦/ ١٥٠ /

١٦٢ 
تانــــاً مــــرمي ب –ويقولـــون نــــومن 

 . العلم منهم –
 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي "معا" للكافرين  ١٦١/ ١٥١
وأبــــدل اهلمــــزة واواً ". ســــوف نــــؤتيهم"أبــــدل اليــــاء نونــــاً غــــري حفــــص  سوف يؤتيهم ١٥٢

 .السوسي وورش مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ".تنـَْزل"الصاحبان أسكن النون وخفف الزاي  .تـُنَـزِّل ١٥٣
 .أدغم الدال يف السني البصري وهشام واألخوان . فقد سألوا ١٥٣

عيســـــــــــــى  -"معـــــــــــــا"موســـــــــــــى  ١٥٧/ ١٥٣
 ".وقفا"

 . أماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنه

 اختلس كسرة الراء الدوري وأسكنها املكي والسوسي أرِنا ١٥٣
 . ناإلمالة فيها حلمزة وابن ذكوا جاءتم ١٥٣
، واخـــتلس "ال تَعـــدُّوا"وفـــتح العـــني ورش ". ال تعـــّدوا"شـــدد الـــدال املـــدين  ال تـَْعُدوا  ١٥٤

 ". ال تْعدُّوا"فتحتها قالون يف أحد وجهيه، والوجه الثاين له اإلسكان 
البصــــري وكســــر اهلــــاء واملــــيم فيهمــــا وصــــالً . مهــــز يــــاء األنبيــــاء املــــدينأخـــــــــذِهُم  –قـــــــــتلِهُم األنبيـــــــــاء  ١٦١/ ١٥٥



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٤٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
قـتلُهُم األنبيـاء " ، وضـمهما األخـوان "أخـذِهِم الربـا –قتلِهِم األنبياء" .الربا

 ". أخذُهُم الربا –
 ".بطّبع "أدغم الالم يف الطاء هشام والكسائي وخالد خبلف عنه  بل طبع  ١٥٥

 .غلظ الالم ورش .الصالة -صلبوه ١٥٧/١٦٢
 . أماهلا األخوان الربا ١٦١
 .دوريأماهلا ال الناِس  ١٦١
وأبــدل اهلمــزة واواً السوســي وورش ". ســيؤتيهم"أبــدل النــون يــاء محــزة  سنؤتيهم ١٦٢

 .مطلقاً ومحزة وقفاً 
 .�اية الثمن األول عظيماً  ١٦٢

 ١٧٦ -١٦٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٦٨/ ١٦٣ /
١٧٦ 

 –ليغفـــــر هلــــــم  –إليـــــك كمــــــا 
 . يستفتونك قل

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "والنبيئني"ورة بني الياءين نافع خفف الياء األوىل وزاد مهزة مكس والنبيني  ١٦٣
 ".إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  " معاً "إبراهيم  ١٦٣

١٦٤/ ١٦٣ /
١٧١ 

عيســـى  –موســـى  –وعيســـى 
 "وقفاً "ابن مرمي 

 . أماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنه

 "بوراً زُ "ضم الزاي محزة  َزبوراً  ١٦٣
 .أبدل اهلمزة ياء مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  لئال ١٦٥
 .أماهلا الدوري للناسِ  ١٦٥

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه .ألقاها –" معاً "وكفى  ١٧١/ ١٦٦
 .اإلدغام فيها للبصري وورش والشامي واألخوين قد ضلوا  ١٦٧
 .غلظ الالم ورش .ظلموا ١٦٨

محــــزة وابــــن " جــــاءكم"وأمــــال . أدغمهمـــا البصــــري وهشــــام واألخــــوان "معا" قد جاءكم  ١٧٤/ ١٧٠
 . ذكوان

 .وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف صراطاً  ١٧٥
 . أماهلا الكسائي وقفاً  الكاللة  ١٧٦
 .أسكن اهلاء قالون والنحويان وهو  ١٧٦
 .النساء وهي �اية سورة. �اية الثمن الثاين عليم ١٧٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٤١- 

 
 



 ١٠ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه يتلى  ١
 . للسوسي همافي اإلدغام . واثقكم –حيكم ما  ٧/ ١

 .مدها اجلميع مداً مشبعاً  آمني  ٢
 ".وُرضوانا"ضم الراء شعبة  ورضواناً  ٢

وثلــث البــدل ورش، وســهل ". شــْنئان" أســكن النــون الشــامي وشــعبة  ".معاً "شَنَئان  ٨/ ٢
 .اهلمزة محزة وقفاً 

 ".ِإن صدوكم" كسر اهلمزة الصاحبان  أن صدوكم  ٢
 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن للتقوى –مرضى –التقوى  ٨/ ٦/ ٢

 "وآل تَّعاونوا" شبع شدد التاء البزي وصالً مع املد امل . وال تعاونوا ٢
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . فمِن اضطر ٣
 ".واحملِصنات"كسر الصاد فيهما الكسائي  ".معا"واحملَصنات  ٥
 ".وأرجِلكم"جر الالم الصاحبان وشعبة ومحزة  . وأرجَلكم ٦
 .غلظ الالم ورش .الصالة ٦
 . أماهلا محزة وابن ذكوان . جاء ٦
أســـقط اهلمـــزة األوىل مـــع القصـــر والتوســـط قـــالون والبـــزي والبصـــري،  . جاء أحد ٦

 .حقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا مداً طبيعياً ورش وقنبل
 "ملستم "حذف األلف األخوان  . المستم ٦
 .�اية الثمن الثالث . اجلحيم ١٠

 ٢٢ -١١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  املؤمنون  ١١
 .غلظ الالم ورش الصالة ١٢
وحلمـزة وقفـاً النقـل والسـكت، ولـه وصـالً الســكت . نقـل مهزتـا ورش األ�ار  ١٢

 . خبلف عن خالد



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٤٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغم الدال يف الضاد ورش والبصري والشامي واألخوان فقد ضل  ١٢
 "قسيَّة"لياء األخوان حذف األلف وشدد ا قاِسَية  ١٣

١٥/ ١٣ /
١٧/ ١٩ /

١٨ . 

يبــــــــني لكــــــــم  –تطلــــــــع علــــــــى 
يغفـــر ملــــن  –اهللا هـــو  -"معـــا"
 . يعذب من –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان . النصارى –نصارى  .١٨/ ١٤
 . حقق اهلمزة األوىل وسهل الثانية وصالً الثالثة البغضاَء ِإىل  ١٤
 . أماهلا الكسائي وقفاً  القيامة  ١٤

 . اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوين "كلها " قد جاءكم  ١٩/ ١٥
 . حلمزة وابن ذكوان هنفي اإلمالة .جاءنا –" كلها"جاءكم  . ١٩/ ١٥

 . أمجع القراء السبعة على كسر رائه . رِضوانه ١٦
 .وقفاً ) وجهان(سهل اهلمزة محزة وحققها  بإذنه  ١٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل صراط  ١٦
فيهــــا األوجــــه اخلمســــة هلشــــام ومحــــزة، اإلبــــدال مــــع املراتــــب الــــثالث  يشاءُ  ١٧

 .والتسهيل مع املرتبتني
وقـف عليهــا محــزة بتسـهيل اهلمــزة وحتقيقهــا وعلـى كــل منهمــا تســهيل  . وأحباؤه قل ١٨

 .الثانية مع املد والقصر
 ".فلمه"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  فلم  ١٨

 البصري وورش خبلف عنه  ماوقلله األخوان ماأماهل يا موسى  –موسى  ٢٠/٢٢
 . أدغمها البصري وهشام إذ جعل  ٢٠
 "أنبئاء" مهز الياء نافع  أنبياء  ٢٠
القصــــر مــــع الفــــتح، : أماهلــــا األخــــوان، ولــــورش فيهــــا األوجــــه األربعــــة آتاكم  ٢٠

 . التوسط مع التقليل، والطول مع الفتح والتقليلو 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها على أدباركم  ٢١
وقللهــــــا ورش خبلــــــف عنـــــه، ولــــــه فيهــــــا مــــــع . أماهلـــــا دوري الكســــــائي جبارين  ٢٢

فــتح موســى مــع فــتح جبــارين وتقليلــه، وتقليــل : أربعــة أوجــه" موســى"
 .موسى مع فتح وتقليل جبارين

 . �اية الثمن الرابع داخلون  ٢٢

 ٤٠ -٢٣: الثمن الخامس
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- ١٤٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٥/ ٢٣ 

/٣٢/ ٢٧ /
٤٠/ ٣٩ 

 –قــــــال رب  –قــــــال رجــــــالن 
 –قــال ألقتلنــك  –آدم بـاحلق 

 –ذلك كتبنـا  –ألقتلنك قال 
 –من بعد ظلمه –بالبينات مث
 يغفر ملن –يعذب من 

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . بعليهم البا ٢٣
 .أبدل اهلمزة فيهما ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . تأس –مؤمنني  ٢٦/ ٢٣
 أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه  . الدنيا –يا موسى  ٣٣/ ٢٤
٣٢/ ٢٦ /

٤٠/ ٣٦/ ٣٣ 
ورش مطلقـــــــاً، وحلمـــــــزة وقفـــــــاً النقـــــــل  نقـــــــل حركـــــــة اهلمـــــــزة إىل الـــــــالم "كلها" األرض 

 .والسكت، وله وصالً السكت خبلف عن خالد
 ).وجهان(وقف عليها محزة بالتحقيق والتسهيل  ألقتلنك  ٢٧
 "يدْي إليك" أسكن الياء املكي وشعبة والشامي واألخوان  يدَي إليك ٢٨
 "اف إَين أخ"  –نافع وابن كثري والبصري  –فتح الياء مسا  إين أخاف  ٢٨
 "إَين أريد"فتح الياء املدين  إين أريد ٢٩
 : فيها هلشام ومحزة وقفاً إثنا عشر وجهاً  جزاؤا ٢٩

 . إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول: ٣/ ٢/ ١
 . تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر هلشام والطول والقصر حلمزة: ٥/ ٤
 . توسط والطولإبداهلا واواً ساكنة مع القصر وال: ٨/ ٧/ ٦
 . إبداهلا واواً مع اإلمشام وعليه القصر والتوسط والطول: ١١/ ١٠/ ٩

 . إبداهلا واواً مع الروم وعليه القصر فقط: ١٢
 . فيهما لورش التوسط والطول "معاً "سوءة  ٣١
 . أماهلا األخوان وقللهما الدوري وورش خبلف عنه ياويليت  ٣١
 . أماهلما الكسائي وقفاً، وقللهما ورش خبلف عنه ".وقفاً "احيا الناس  –أحياها  ٣٢
 .أدغمها البصري وهشام واألخوان ولقد جاءتم ٣٢
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءتم ٣٢
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  رُسلنا  ٣٢

 . غلظ الالم ورش . أصلح -يصلبوا ٣٩/ ٣٣
مـــع تثليـــث البـــدل، وحلمـــزة  نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الـــالم ورش مطلقـــاً  اآلخرة ٣٣

ورقـــق . وقفــاً النقــل والســكت ولـــه وصــالً الســكت خبلـــف عــن خــالد
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وأماهلا الكسائي وقفاً . الراء ورش وقفاً 

 . فيهما حلمزة وهشام وقفاً األوجه اخلمسة "معا"يشاُء  ٤٠
 . �اية الثمن اخلامس قدير  ٤٠

 ٤٨ -٤١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٣ /٤١ /
٤٨/ ٤٦/ ٤٤ 

 –الكلــــــم مــــــن  –الرســــــول ال 
 –حيكــم بــا –مــن بعــد ذلــك 
 –فيـــه هـــدى  –مـــرمي مصـــدقاً 
 . الكتاب باحلق

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وُحيزِنك" ضم الياء وكسر الزاي نافع  . وال َحيْزُنك ٤١
 . أماهلا دوري الكسائي .يسارعون ٤١

) وجهـان(والنقل واإلبدال مع اإلدغام . لورش فيهما التوسط والطول ".معاً "شيئاً  ٤٢/ ٤١
 .وله وصالً السكت خبلف عن خالد. حلمزة وقفاً 

 وقللهما البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلما "وقفاً "بعيسى  -الدنيا ٤٦/ ٤١
 "للسُحـت" ضم احلاء الصاحبان والكسائي  .للسُّْحت ٤٢

 . وابن ذكوان مزةحل نفيه اإلمالة .شاء –جاءك  –جاؤوك  .٤٨/ ٤٢
أمــاهلن البصــري وابــن ذكــوان والكســائي، وقللهــن محــزة ونــافع خبلــف  ".كلها " التوراة  ٤٦/ ٤٣/٤٤

 . عن قالون
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل آتاكم –" كله وقفاً "هدًى  ٤٨/ ٤٦/ ٤٤

 ". النبيُئون"خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها نافع  النبيون  ٤٤
 "واخشوين وال " اثبت الياء وصالً البصري  واخشون وال  ٤٤
 ".والسنُّ  –واألنُف  –والعُني "رفعهن الكسائي  . والسنَّ  –واألنَف  –والعَني  ٤٥
ورفــع النــون يف األوىل الكســائي ".واألْذَن بــاألْذنِ "أســكن الــذال نــافع  . واألُذَن باألُذنِ  ٤٥

 ".واألُذُن باألُذنِ "
 ".واجلروحُ "رفعها الصاحبان والشامي والكسائي  .واجلروحَ  ٤٥
 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي .آثارِهم ٤٦
 ".ولِيحكَم "كسر الالم ونصب امليم محزة  .وْلَيْحُكمْ  ٤٧
 . �اية الثمن السادس ختتلفون  ٤٨

 ٦٦ -٤٩: الثمن السابع
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 "وإُن احكم "ن وصالً احلرميان والشامي والكسائي ضم النو  وأِن احكم ٤٩
 .أماهلا الدوري .الناسِ  ٤٩
 "تبغون " أبدل الياء تاء ابن عامر  .يبغون ٥٠

 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان . ترى –والنصارى  ٦٢/ ٥١
ســــط وقــــف عليهــــا هشــــام ومحــــزة بإبــــدال اليــــاء ألفــــاً مــــع القصــــر والتو  ".معاً " أولياء  ٥١

 .والطول
أماهلا البصـري واألخـوان وقللهـا ورش، وأماهلـا السوسـي وصـالً خبلـف  "وقفاً "فرتى الذين  ٥٢

 . عنه
 .أماهلما دوري الكسائي "معا" يسارعون  ٦٢/ ٥٢
٥٦/ ٥٢ /
٦٤/ ٦١ 

ـــــون خنشـــــى  حـــــزب اهللا  –يقول
ينفـــــــــق   –أعلـــــــــم مبــــــــا  –هــــــــم 
 . كيف

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 –" وقفــــا" فعســــى  –خنشــــى  ٦٣/ ٥٢
 . ينهاهم

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

وقـف عليهـا محــزة بتسـهيل اهلمــزة مـع طـول األلــف وقصـرها، واإلمالــة  دائرة ٥٢
 . فيها للكسائي وقفاً، ورقق راءها ورش

وأســــقط الــــواو األوىل احلرميــــان والشــــامي " ويقــــوَل "نصــــبها البصــــري  ويقولُ  ٥٣
 ".يقولُ "

دغــــام وكســــر الــــدال األوىل وأســــكن الثانيــــة نــــافع وابــــن عــــامر فـــك اإل .يرتدَّ  ٥٤
 ".يرتِدْد "

 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي الكافرين  ٥٤
 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع طول األلف وقصرها الئم  ٥٤

اً مع القصر إبدال اهلمزة ألف: فيها حلمزة وهشام وقفاً األوجه اخلمسة "معاً "يشاُء  ٦٤/ ٥٤
والتوســط والطــول، مث تســهيلها مــع التوســط والقصــر هلشــام، والطــول 

 .والقصر حلمزة
 .غلظ الالم ورش ".معاً "الصالة  ٥٥/٥٨
وأســكن الــزاي محــزة ،ولـــه وقفــاً . مهــز الــواو فيهمــا اجلميــع غــري حفــص ".معاً "هزواً  ٥٨/ ٥٧

 .الزايإبدال اهلمزة واواً، وإسقاطها ونقل حركتها إىل : وجهان
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي". والكفارِ "جر الراء النحويان  .والكفارَ  ٥٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . مؤمنني ٥٧
 . اإلدغام فيها هلشام واألخوين . هل تنقمون ٥٩
 ".وعُبد الطاغوتِ "ضم الباء وجر التاء محزة  . وَعَبَد الطاغوتَ  ٦٠
 . ذكوان وابن حلمزة هافي اإلمالة .ءوكمجا ٦١

 ".السُحت"ضم احلاء الصاحبان والكسائي  ".معاً "السحت  ٦٣/ ٦٢
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة .البغضاَء إىل ٦٤
 .أماهلا الكسائي وقفاً  . القيامة ٦٤
 . أماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون .التوراة ٦٦
 . السابع الثمن �اية . يعملون ٦٦

 ٨١ – ٦٧: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". رساالتِه"زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء نافع والشامي وشعبة  .رسالَته ٦٧
 . أماهلا الدوري من الناِس  ٦٧

 . ي الكسائيقللهن ورش وأماهلن أبو عمرو ودور  .أنصارٍ  –" معاً "الكافرين  ٧٢/ ٦٨/ ٦٧
 . أماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون التوراة  ٦٨
 . أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . تأس ٦٨
 ".الصابُون"أسقط اهلمزة وضم الباء نافع  الصابِئون  ٦٩

 . شور  وقللهما البصريو  األخوان أماهلما . ترى –والنصارى  ٨٠/ ٦٩
 . ذكوان وابن حلمزة افيه اإلمالة .جاءهم ٧٠
 . ورش خبلف عنه هاوقلل األخوان اأماهل . توى ٧٠
 "تكوُن " رفع النون البصري واألخوان  . أال تكونَ  ٧١

٧٣/ ٧٢ /
٧٨/ ٧٦/ ٧٥ 

 –ثالـــث ثالثــــة  –إن اهللا هـــو 
واهللا  –اآليـات مث  –نبني هلـم 

 . السبيل لعن –هو 

 . وسيللس فيهن اإلدغام

أبدل اهلمزة فيها السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، واإلمالـة فيهـا لألخـوين  . ومأواه ٧٢
 . والتقليل لورش خبلف عنه

 . أماهلا األخوان وقللها الدوري وورش خبلف عنه . أىن ٧٥
قصــر البــدل مــع فــتح الــذات، وتوســط : فيهمــا األوجــه األربعــة لــورش أىن  –اآليات  ٧٥

 . لذات، وطول البدل مع فتح الذات وتقليلهالبدل مع تقليل ا
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أبدهلا السوسي وورش مطلقاً ومحزة وقفاً  "معاً "لبئس  –يؤفكون  ٨٠/ ٧٩/ ٧٥

 .اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوين قد ضلوا ٧٧
 البصري وورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا "وقفاً "عيسى ابن  ٧٨
 ".والنيبء"زاد مهزة بعدها نافع خفف الياء و  والنّيب  ٨١
 . وهي �اية اجلزء السادس. الثامن الثمن �اية فاسقون  ٨١

//// 

 الجزء السابع 
 ٩٦ -٨٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا الدوري الناسِ  ٨٢

 .والبصري األخوان أماهلماو ورش  قللهما . ترى –نصارى  .٨٣/ ٨٢
 . ذكوان وابن حلمزة فيها مالةاإل جاءنا ٨٤

٨٩/ ٨٨ /
٩٥/ ٩٤/ ٩٣ 

ذلــــــك   –حتريــــــر رقبــــــة  –رزقكــــــم
 –الصـــــــاحلات جنـــــــاح –كفـــــــارة

 –الصـــيد تنالـــه –الصـــاحلات مث 
 . طعام مساكني –حيكم به

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وورش مطلقاً ومحزة وقفاً  السوسي أبدهلا مؤمنون  ٨٨
 .لقاً ومحزة وقفاً أبدل اهلمزة ورش مط "معا" يؤاخذكم  ٨٩
وزاد ألفــــاً بعــــد ". عَقــــدمت"خفــــف القــــاف مفتوحــــة شــــعبة واألخــــوان   . َعقَّدمت ٨٩

 "عاَقدمت"العني وخفف القاف ابن ذكوان 
ــــه يف . فيهــــا النقــــل لــــورش مطلقــــاً  اإلميان  ٨٩ وحلمــــزة وقفــــاً النقــــل والســــكت، ول

 . الوصل السكت خبلف عن خالد
 . ا الكسائي وقفاً خبلف له يف الثانيةأماهلم . للسيارة –رقبة  ٩٦/ ٨٩

 .غلظ الالم ورش الصالة ٩١
 .وقفاً حلمزة) وجهان(حقق مهزتا وسهلها  . وأحسنوا .٩٣
 . خبلف عنه ورش وقللها األخوان أماهلا اعتدى ٩٤
وحلمـزة . فيها النقل لورش مطلقاً، وخللف وصالً السكت خبلف عنـه عذاٌب أليٌم  ٩٤

 . تحقيق والسكت، خبلف عن خلف يف األخريإن وقف النقل وال
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 "فجزاُء مثِل "حذف التنوين وجر الالم احلرميان والبصري والشامي  . فجزاٌء مثلُ  ٩٥
 ".كفارُة طعامِ "حذف التنوين وجر امليم نافع والشامي  . كفارٌة طعامُ  ٩٥
 . األول الثمن �اية حتشرون  ٩٦

 ١١٠ -٩٧: الثمن الثاني
 البيان لمةالك رقم اآلية

 "قيماً "حذف األلف الشامي  قياماً  ٩٧
 . الدوري أماهلا .للناس ٩٧
 . حلمزة وقفاً التسهيل مع طول األلف وقصرها القالئد  ٩٧

٩٩/ ٩٧ /
١٠٠ /

١٠٤/١٠٦ 

يعلـــــــم مــــــــا  –القالئـــــــد ذلــــــــك 
قيــل  –أعجبــك كثــرة  -"معــاً "

 .املوت حتبسو�ما –هلم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

١٠٦/ ٩٧ /
١١٠ 

النقــل فيهــا لــورش مطلقــاً، وحلمــزة وقفــاً النقــل والســكت، ولــه وصــالً  . اإلجنيل –اآلمثني  –األرض 
 . السكت خبلف عن خالد

 . سهل الثانية الثالثة أشياَء ِإن ١٠١
 .وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة واواً  تسؤكم  ١٠١
 ."لينـْزَ " الصاحبان أسكن النون وخفف الزاي  ينزل ١٠١
 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  لقرءان ا ١٠١

إذ  –إذ ختلـــــــق  –قـــــــد ســـــــأهلا  ١١٠/ ١٠٢
 .خترج

 . اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوين

 . أماهلا البصري ودوري الكسائي وقللها ورش كافرين ١٠٢
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ١٠٤
 . مزة مع طول األلف وقصرها محزة وقفاً سهل اهل آباءنا ١٠٤
 .غلظ الالم ورش الصالة ١٠٦

 -"وقفـا"ياعيسـى ابـن  –قرىب  ١١٠/ ١٠٦
 . املوتى

 وورش خبلف عنه البصري هنوقلل األخوان نأماهل

ضـم التـاء وكســر احلـاء وضـم مهــزة الوصـل ابتـداء اجلميــع عـدا حفــص  اسَتَحق ١٠٧
 ".اُسُتِحق"

ويف األوليــان . كســر اهلــاء واملــيم وصــالً البصــري، وضــمهما األخــوان .انعليِهُم اَألْولَي ١٠٧
النقـــــل لـــــورش مطلقـــــاً، وحلمـــــزة وقفـــــاً النقـــــل والســـــكت، ولـــــه وصـــــالً 
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 البيان لمةالك رقم اآلية
وشدد الواو مفتوحة وكسر الـالم وأسـكن . السكت خبلف عن خالد

 ".األوَِّلْنيَ "الياء وحذف األلف وفتح النون شعبة ومحزة 
 . عنه خبلف ورش قللهاو  األخوان أماهلا أدىن ١٠٨
 "الِغيوب" كسر الغني شعبة ومحزة  الُغيوب  ١٠٩
 ".القْدس"أسكن الدال املكي  القُدس  ١١٠
أماهلا البصري وابن ذكوان والكسـائي، وقللهـا محـزة ونـافع خبلـف عـن  التوراة  ١١٠

 . قالون
 .وسط اللني ومده ورش كهيئة ١١٠
 ".طائِراً "ز الياء مكسورة نافع زاد ألفاً بعد الطاء، ومه طرياً  ١١٠
 . وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها بإذين ١١٠
 . اإلدغام فيها للبصري وهشام إذ جئتهم ١١٠
 ".َساِحر"زاد ألفاً بعد السني وكسر احلاء األخوان  ِسْحر  ١١٠
 . الثاين الثمن �اية مبني  ١١٠

 في سورة األنعام ١٢ -١١١: لثالثالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وورش خبلف عنه البصري اموقلله األخوان امأماهل "معاً وقفا"يا عيسى ابن  ١١٦/ ١١٢
أبدل اليـاء تـاء خطـاب وأدغـم الـالم يف التـاء ونصـب البـاء الكسـائي  . هل يستطيع ربك ١١٢

 "هتَّستطيع ربَّك "
 "يْنزِل "أسكن النون وخفف الزاي مكسورة الصاحبان  ينَـزِّل ١١٢
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان قد صدقتنا  ١١٣
 ".مْنزِهلا"أسكن النون وخفف الزاي مكسورة الصاحبان واألخوان  ُمنَـزِّهلا  ١١٥
 ".فإَين أعذبه" فتح الياء وصالً نافع  فإين أعذبه  ١١٥
وهشـام أدخل ألفاً بني اهلمـزتني وسـهل اهلمـزة الثانيـة قـالون والبصـري  أأنت  ١١٦

علـــى أحــــد وجهيــــه، ولـــه اإلدخــــال مــــع التحقيـــق وجــــه ثــــاٍن، وســــهل 
 .الثانية من دون إدخال ابن كثري وورش، وله إبداهلا ألفاً وجه ثانٍ 

 ".وأمْي إهلني"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان  .وأمَي إهلني ١١٦
 . الدوري أماهلا للناس ١١٦
 "َيل أن " فتح الياء وصالً الثالثة  يل أن  ١١٦

 . للسوسي فيهن اإلدغاماهللا  –أعلم ما  –تعلم ما  ١١٩/ ١١٦



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-١٥٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . هذا

 "الِغيوب" كسر الغني شعبة ومحزة  .الغُيوب ١١٦
 ".أُن اعبدوا اهللا"ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي  .أِن عبدوا اهللا ١١٧
 .اإلدغام فيها للبصري خبلف عن الدوري . تغفر هلم ١١٨
 "هذا يومَ " نصب امليم نافع  . هذا يومُ  ١١٩
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . وهو ١٢٠
 سورة املائدة  �اية .قدير ١٢٠

 
 

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
عليــك  –يعلــم مــا  –خلقكــم  ٧/ ٣/ ٢

 .كتاباً 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . عنه خبلف ورش اموقلله واناألخ امأماهل "وقفا"مسمى  –قضى  ٢
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  وهو  ٣
 . ذكوان وابن حلمزة فيها اإلمالة جاءهم  ٥

وحلمــــزة وقفــــاً ثالثــــة أوجــــه . فيهمــــا لــــورش القصــــر والتوســــط والطــــول "معا"يستهزءون  ١٠/ ٥
، مث إسـقاط "يسـتهزيون "تسهيلها مـا بـني اهلمـزة والـواو، وأبـداهلا يـاء 

 "يستهُزون"اهلمزة وضم الزاي 
 .أبدل اهلمزة السوسي مطلقا ومحزة وقفاً  وأنشأنا  ٦
". ولقـــُد اســـتهزئ"ضـــم الـــدال وصـــالً احلرميـــان والشـــامي والكســـائي  ولقِد استهزئ ١٠

هشـــــام ومحـــــزة بإبـــــدال اهلمـــــزة يـــــاء ســـــاكنة " اســـــتهزئ"ووقـــــف علـــــى 
 ".استهزيْ "

 . أماهلا محزة فحاق  ١٠
وهــي �ايــة الــثمن . إلبــدال فيهــا لــورش والسوســي مطلقــاً ومحــزة وقفــاً ا ال يؤمنون  ١٢

 . الثالث

 ٣٥ -١٣: الثمن الرابع
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللهما ورش، أماهلما البصري ودوري الكسائي النار  –النهار  ١٢/٢٧

 "إَين أمرت"فتح الياء املدين  إين أمرت  ١٤
 ".َين أخافإ"فتح الياء مسا  إين أخاف  ١٥
 "َيصِرف" فتح الياء وكسر الراء شعبة واألخوان  ُيصَرف  ١٦

٢١/ ١٧ /
٢٧/ ٢٢ /
٣٤/ ٣٠. 

كــذب   –أظلــم ممــن  –هــو وإن 
ـــــــه  وال  –نقـــــــول للـــــــذين  –بآيات

العــــذاب مبــــا  –نكــــذب بآيــــات 
 . وال مبدل لكلمات –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .قاً ومحزة وقفاً نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطل القرآن  ١٩
وأدخـل ألفــاً . أدخـل ألفــاً بـني اهلمــزتني وسـهل الثانيــة قـالون والبصــري أئنكم  ١٩

وســهل الثانيــة مــن دون إدخــال . خبلــف عنــه مــن دون تســهيل هشــام
 .وحلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل .ورش وابن كثري

٢١/ ١٩ /
٣٠/ ٢٧ 

 .والبصري اناألخو  نوأماهل ورش نقلله "معا"ترى  –افرتى  -أخرى 

 .غلظ الالم ورش أظلم ٢١
 ".يكن"أبدل التاء ياء األخوان  مل تكن ٢٣
َنُتهم  ٢٣  "فتنَتهم"نصب التاء نافع والبصري وشعبة واألخوان  فتـْ
 ".ربـََّنا"نصب الباء األخوان  واهللا ربـَِّنا  ٢٣
 .أماهلا دوري الكسائي آذا�م  ٢٥

٣١/ ٢٥ /
٣٥/ ٣٤. 

ءك جـــــا -جـــــاءتم –جـــــاؤوك 
 . شاء –

 . ذكوان وابن حلمزة نفيه اإلمالة

 "نكذبُ "رفعها الثالثة والشامي وشعبة والكسائي  وال نكذبَ  ٢٧
 "ونكونُ " رفعها الثالثة وشعبة والكسائي  ونكوَن  ٢٧

 وورش خبلف عنه البصري اموقلله األخوان امأماهل "معا"الدنيا  ٣٢/ ٢٩
 . عنه خبلف ورش نوقلله األخوان نأماهل اهلدى  –أتاهم  –بلى  ٣٥/ ٣٤/ ٣٠

ورقــق ". ولــدار اآلخــرةِ "التعريــف وجــر اآلخــرة ابــن عــامر " ال"أســقط  خريٌ وللدار اآلخرُة  ٣٢
 الراء فيهما وثلث البدل ورش 

 ".يعقلون"أبدل التاء ياء الصاحبان وشعبة واألخوان  تعقلون  ٣٢
 ."لُيحزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع  لَيْحزُُنك ٣٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
بونك  ٣٣  "ال يْكِذبونك"ورة نافع والكسائي أسكن الكاف وخفف الذال مكس ال ُيَكذِّ
 . أدغم الدال يف اجليم البصري وهشام واألخوان ولقد جاءك  ٣٤
 . الرابع الثمن �اية اجلاهلني  ٣٥

 ٥٨ -٣٦: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .بصري وورش خبلف عنهأماهلا األخوان وقللها ال املوتى  ٣٦
 .أسكن النون وخفف الزاي املكي وحده ينَـزِّل ٣٧

 . وصل فيهما اهلاء بواو املكي على أصله جيعله على -جبناحيه إال  ٣٩/ ٣٨
 .أدغم خلف النون يف الياء من دون غنة "معاً "من يشأ  ٣٩
 .وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف صراط ٣٩

سهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبداهلا ألفاً مع املد املشبع وجـه ثـاٍن  .أرأيتم -"معاً "أرأيتكم  ٤٦/ ٤٧/ ٤٠
 .وسهلها محزة وقفاً  ".أريتم –أريتكم "وأسقطها الكسائي . لـه

 –يـــــــــــوحى  -"معـــــــــــاً "أتـــــــــــاكم  ٥٠/ ٤٧/ ٤٠
 .األعمى

 . عنه خبلف ورش وقللهن األخوان أماهلن

 . ةمحز و  ذكوان بنال فيهن اإلمالة ءكجا –جاءهم  -شاء ٥٤/ ٤٣/ ٤١
 . اإلدغام فيها للبصري وهشام . إذ جاءهم ٤٣

٤٦/ ٤٣ /
٥٠/ ٤٩ /
٥٨/ ٥٣. 

 –اآليــــــــات مث  –وزيــــــــن هلــــــــم 
أقـــــــول لكـــــــم  –العـــــــذاب مبـــــــا 

 –بـــأعلم بالشـــاكرين  -"معـــا"
 . أعلم بالظاملني

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".فتَّحنا "شدد التاء ابن عامر  فـََتحنا ٤٤
 رقق الراء ورش داِبرُ  ٤٥

 .غلظ الالم فيهن ورش ".معاً "ظلموا، وأصلح  ٤٥/٤٨/٥٤
 . أشم الصاد زاياً األخوان يصدفون ٤٦
واً مفتوحــــة ابــــن عــــامر ضــــم الغــــني وأســــكن الــــدال وأبــــدل األلــــف وا بالَغَداة  ٥٢

 ".بالُغْدَوة"
 . ضم اهلاء محزة عليهم ٥٢
 ".ِإنه من "ألخوان كسر اهلمزة الصاحبان وا أنه من  ٥٤
 "فإنه "كسر اهلمزة الثالثة واألخوان  فأنه غفور  ٥٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 "وليستبني"بياء الغيبة لشعبة واألخوين  ولتستبني ٥٥
 "سبيلَ " نصبها نافع  سبيلُ  ٥٥
 . أدغم الدال يف الضاد ورش والبصري والشامي واألخوان قد ضللت  ٥٦
ضـاداً مكسـورة خمففـة البصـري والشـامي أسكن القاف وأبدل الصـاد  يـَُقصُّ احلق  ٥٧

 ".يْقِض احلق"واألخوان 
 .اخلامس الثمن �اية . بالظاملني ٥٨

 ٧٩ -٥٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٠/ ٥٩ /
٧٥/ ٧١/ ٦٦ 

 –" معــاً "يعلــم مــا  –هــو ويعلــم 
اهللا  –وكـذب بـه  –املوت توفته 

قـــال  –إبـــراهيم ملكـــوت  –هـــو 
 . قال لئن –ال 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

مســــمى  –ليقضــــى  –يتوفــــاكم  ٧١/ ٦٢/ ٦٠
 –هــــــدانا  –مـــــوالهم  -"وقفـــــاً "

هـدى اهللا  –" وقفـاً "اهلدى ائتنـا 
 .اهلدى وأمرنا –" وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بالنهار ٦٠
 . ومحزةذكوان  ابن أماهلا . جاء ٦١
أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري،  . جاء أحدكم ٦١

ورش ) وجهــــان(وحقــــق األوىل وســــهل الثانيــــة وأبــــدالها مــــداً طبيعيــــاً 
 . وقنبل

 ".استهواه –توفاه "أبدل التاء قبل اهلاء ألفاً ممالة فيهما محزة  . استهوته –توفته  ٧١/ ٦١
 ".رْسلنا"السني أبو عمرو  أسكن . ُرُسلنا ٦١
 . كسر اخلاء شعبة، وأمال اهلاء وقفاً الكسائي . وُخفية ٦٣
أبـــدل األلـــف يـــاء ســـاكنة وزاد تـــاء اخلطـــاب مفتوحـــة بعـــدها الثالثـــة  . أجنانا ٦٣

 .وأمال األلف األخوان". أجنْيتنا"والشامي 
 ".كميْنِجي"أسكن النون وخفف اجليم الثالثة وابن ذكوان  . ينجيكم ٦٤
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً لفيها  اهلمزة إبدال . بأس ٦٥
 .ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . بعٍض انظر ٦٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".يَنسِّينك"فتح النون وشدد السني ابن عامر  . يـُْنِسينَّك ٦٨

 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله . أراك–ذكرى  –الذكرى  ٧٤/ ٦٩/ ٦٨
 . أدغم خلف نون التنوين يف الواو من دون غنة . لعباً وهلواً وغرتم ٧٠
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٧٠
 ). وجهان(رقق الراء وفخمها ورش  . حريان ٧١
أبــدل اهلمــزة ورش والسوســي مطلقــاً ومحــزة وقفــاً، وال إمالــة حلمــزة وال  . اهلدى ائتنا ٧١

 . رش عند اإلبدالتقليل لو 
 .غلظ الالم ورش الصالة ٧٢
 . لورش يف البدل املراتب الثالثة . ءازر ٧٤
وأمـــال الــراء البصــري واألخــوان وقللهـــا ". إَين أراك"فــتح اليــاء الثالثــة  . إين أراك ٧٤

 . ورش
وجيــوز لــه يف اليــاء عنــد اإلدغــام قصــر . أدغــم الــالم يف الــراء السوســي . الليل رأى ٧٦

 . وتوسطه وطوله الياء
وقللهـــا . أمـــال الـــراء واهلمـــزة يف احلـــالني األخـــوان وشـــعبة وابـــن ذكـــوان . رأى كوكباً  ٧٦

 . ورش مع تثليث البدل، وأمال البصري اهلمزة فقط
ا مــوقلله وقفــاً األخــوان وشــعبة وابــن ذكــوان أمــال الــراء واهلمــزة فيهمــا . رأى الشمس –رأى القمر  ٧٨/ ٧٧

وأمـال الـراء . البدل، وأمال البصري اهلمزة فقـط مع تثليثوقفاً ورش 
وأمــــال . فيهمـــا وصـــالً محـــزة وشـــعبة، وهلمـــا وقفـــاً إمالـــة اهلمـــزة والـــراء

 . البصري اهلمزة فقط وقفاً 
 ". وجهْي للذي"أسكن الياء الصاحبان واألخوان وشعبة  . وجهي للذي ٧٩
 . �اية الثمن السادس . املشركني ٧٩

 ٩٤ -٨٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

خفف النـون نـافع وابـن عـامر خبلـف عـن هشـام، وبـذلك ال مـد الزم  .أحتآجُّوينِّ  ٨٠
 ". أحتآجُّوِين "يف الواو 

، وأمـــال األلـــف الكســـائي "هـــداين وال "أثبـــت البصـــري اليـــاء وصـــالً  . هدان وال ٨٠
 . وقللها ورش خبلف عنه

 ".يْنزِل"الصاحبان أسكن النون وخفف الزاي  . ينَـزِّل ٨١
 ".درجاِت من"حذف التنوين الثالثة والشامي  . درجاٍت من ٨٣
إبـــدال اهلمـــزة ألفـــاً مـــع : وقـــف عليهـــا محـــزة وهشـــام باألوجـــه اخلمســـة .نشاءُ  ٨٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
مث تســــهيلها مــــع التوســــط والقصــــر هلشــــام، والطــــول . املراتــــب الثالثــــة
 .والقصر حلمزة

بــــني اهلمــــزة واليــــاء، مث أبــــدهلا واواً مكســــورة ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة مــــا  . نشاُء إن ٨٣
 .مسا) وجهان(

٨٥/  ٨٤ /
٩١ 

 –حيــــــــــىي  –" معــــــــــاً "موســــــــــى 
 . عيسى

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 ".وزكرياءَ "زاد مهزة مفتوحة بعد األلف الثالثة والشامي وشعبة  . وزكريا ٨٥
 . بتحقيق اهلمزة وتسهيلها وجهان وقف عليهما محزة . وإخوا�م –وإلياس  ٨٧/ ٨٥

 ".والَّْيَسع"شدد الالم وأسكن الياء األخوان  . واْلَيَسعَ  ٨٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٨٧

٩٠/ ٨٨ /
٩٤/ ٩٠/ ٩١ 

َهدى اهللا  –" وقفاً "ُهدى اهللا 
هـــــــدًى –فبهــــــداهم  –"وقفــــــاً "
 . فرادى –"وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نللهوق األخوان نأماهل

وأماهلا الكسائي وقفـاً ". والنبوءة"خفف الواو وزاد مهزة مفتوحة نافع  . والنبوَّة ٨٩
 .خبلف عنه

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بكافرين ٨٩
كســـر اهلـــاء مـــن دون صـــلة هشـــام، وكســـرها مـــع الصـــله ابـــن ذكـــوان،  . اقتدْه قل ٩٠

 . ، وأثبت اهلاء ساكنة وقفاً اجلميع"اقتِد قل" وحذفها وصالً األخوان
٩٣/ ٩٢/ ٩٠ 

/٩٤ 
 –افــــرتى  –القــــرى  –ذكــــرى 

 . نرى -ترى
 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله

نقل حركـة اهلمـزة إىل اليـاء، مث : وقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوجه . من شيءٍ  ٩١
، وعلـــى كـــل مـــن إبـــدال اهلمـــزة يـــاء وإدغـــام اليـــاء األوىل فيهـــا وجهـــان

 .  الوجهني الروم واإلسكان
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩١
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٩١
 ".وخيفون –يبدو�ا  –جيعلونه " أبدل التاء فيهم ياء غيبة الصاحبان  . وختفون –تبدو�ا  –جتعلونه  ٩١
 رقق الراء ورش كثرياً  ٩١
 ورقق الراء ورش ".ولينذر" بة أبدل التاء ياء شع . ولتنذر ٩٢

 .غلظ الالم ورش .أظلم -صالتم ٩٣/ ٩٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغم امليم األوىل يف امليم الثانية السوسي . أظلم ممن ٩٣
 . وأبدل اهلمزة السوسي. أدغمها البصري وهشام والشيخان . ولقد جئتمونا ٩٤
لقيـــاس، وقـــف عليهـــا محـــزة وهشـــام بـــاثين عشـــر وجهـــاً، مخـــس علـــى ا . شركآؤا ٩٤

إبــدال اهلمــزة ألفــاً مــع : ٣/ ٢/ ١: فعلــى القيــاس. وســبع علــى الرســم
تسهيل اهلمزة مـع التوسـط والقصـر : ٥/ ٤. القصر والتوسط والطول

/ ٢/ ١: وأمــا الــيت علــى الرســم فهــي. هلشــام، والطــول والقصــر حلمــزة
. إبدال اهلمزة واواً ساكنة ومد األلـف قبلهـا قصـراً وتوسـطاً وطـوالً : ٣
/ ٧. إبــدال اهلمــزة واواً مــع اإلمشــام وعليــه املراتــب الثالثــة: ٦/ ٥/ ٤

 . إبدال اهلمزة واواً مع الروم وعليه القصر
 "بيُنكم" رفع النون االبنان والبصري وشعبة ومحزة  . تقطع بيَنكم ٩٤
 . السابع الثمن �اية . تزعمون ٩٤

 ١١٠ – ٩٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل . تعاىل –النوى  ١٠٠/ ٩٥
 ".املْيت"خفف الياء فيهما ساكنة االبنان والبصري وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٩٥

 .ري وورش خبلف عنهدو ا الموقلله األخوان امأماهل . أىن –فأىن  ١٠١/ ٩٥
 .وقفاً  ومحزة لورش والسوسي مطلقاً  مايهف بدالاإل .يؤمنون –تؤفكون  ٩٩/ ٩٥

زاد ألفـــــاً بعـــــد اجلـــــيم وكســـــر العـــــني ورفـــــع الـــــالم وجـــــر الليـــــل الثالثـــــة  . وَجَعَل الليلَ  ٩٦
 ".وجاِعُل الليلِ "والشامي 

١٠١/ ٩٧ /
١٠٦/ ١٠٢ 

 –خلــــــــق كــــــــل –جعــــــــل لكــــــــم
 هو وأعرض–خالق كل

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".فمستِقر"كسر القاف الصاحبان  . فمستَقرٌّ  ٩٨
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . نظروامتشابٍه ا ٩٩
 ". ُمثُره"ضم الثاء وامليم الشيخان  . َمثَره ٩٩
 ". وخرَّقوا"شدد الراء املدين  . وَخَرقوا ١٠٠
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان . قد جاءكم ١٠٤

١٠٧/ ١٠٤ /
١٠٩ 

 –جـاءتم  –شـاء  –جـاءكم 
 . جاءت

 . ن ومحزةذكوا ابن نأماهل

وفـتح السـني وأسـكن التـاء ". دارْسـتَ "زاد ألفاً بعد الدال الصـاحبان  . َدَرْستَ  ١٠٥
 ".درَستْ "ابن عامر 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
، واخـــتلس ضـــمة الـــراء الـــدوري "ومـــا يشـــعرْكم"اســـكن الـــراء البصـــري  . وما يشعركم ١٠٩

 . وجه ثان
  ".إ�ا"الصاحبان وشعبة خبلف عنه " أ�ا"كسر مهزة  . أ�ا إذا ١٠٩
وأبـــــدل اهلمـــــزة ورش ". تؤمنـــــون"أبـــــدل اليـــــاء تـــــاء ابـــــن عـــــامر ومحـــــزة  . ال يؤمنون ١٠٩

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ١١٠
 . الثامن، وهي �اية اجلزء السابع الثمن �اية . يعمهون ١١٠

//// 
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 الجزء الثامن 
 ١٢٦ – ١١١: الثمن األول

 البيان الكلمة يةرقم اآل
وضـــم اهلـــاء . كســـر اهلـــاء واملـــيم وصـــالً البصـــري، وضـــمهما األخـــوان . إليِهُم املالئكة ١١١

 . وأسكن امليم وقفاً محزة
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . املوتى ١١١
 . ضم اهلاء محزة . عليهم ١١١
 " ِقَبالً "لشامي كسر القاف وفتح الباء املدين وا . قـُُبالً  ١١١
 . أدغم النون يف الياء من غري غنة خلف . أن يشاء ١١١
 ". نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍّ  ١١٢

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءتم –شاء  ١٢٤/ ١١٢
 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماهل .نؤتى –ولتصغى  ١٢٤/ ١١٣

 . الالم ورشغلظ  . مفصالً  ١١٤
 "منـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي غري ابن عامر وحفص  . ُمنَـزَّل ١١٤
ووقـــف عليهـــا ". كلمـــاتُ "زاد ألفـــاً بعـــد مـــيم كلمـــة الثالثـــة والشـــامي  . ومتت كلمتُ  ١١٥

 .، والباقون بالتاء"كلمه"باهلاء الكسائي 
١١٧/ ١١٥ /
١٢٢/ ١١٩ /

١٢٤ 

 –أعلــم مــن  –مبــدل لكلماتــه
ــــــــــــد فصــــــــــــل  –ينأعلــــــــــــم باملهت

زيـــن  –أعلـــم باملعتـــدين –لكـــم
 جيعل رساالته   –للكافرين

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وغلظ الالم ورش". ُفصِّل"ضم الفاء وكسر الصاد االبنان والبصري  . َفصَّل ١١٩
ضم احلـاء وكسـر الـراء مشـددة الصـاحبان والشـامي وشـعبة واألخـوان  . ما َحرَّم ١١٩

 ".ما ُحرِّم"
 ".لَيضلون"فتح الياء الثالثة والشامي  . لُيضلون ١١٩
 ".ميِّتاً "شدد الياء مكسورة نافع  . كان مْيتاً  ١٢٢
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٢٢
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . للكافرين ١٢٢
 ". رساالتِه"زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء غري املكي وحفص  . رسالَته ١٢٤
 ". ضْيقاً "أسكن الياء خمففة ابن كثري  . ضيِّقاً  ١٢٥
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 البيان الكلمة يةرقم اآل
 ". َحرِجاً "كسر الراء نافع وشعبة  . َحَرجاً  ١٢٥
وزاد ". يْصــَعد"خفــف الصــاد ســاكنة، وخفــف العــني مفتوحــة املكــي  . يصَّعَّد ١٢٥

 ".يصَّاَعد"ألفاً بعد الصاد وخفف العني شعبة 
 . يناً قنبلزاياً خلف وأبدل الصاد س الصاد أشم . صراط ١٢٦
 . األول الثمن �اية . يذكرون ١٢٦

 ١٤٠ -١٢٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للسوسي مافيه اإلدغام . زين لكثري –وهو وليهم  ١٣٧/ ١٢٧
 ". حنشرهم"أبدل الياء نوناً غري حفص  . حيشرهم ١٢٨
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا . مثواكم ١٢٨

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً "شاء  ١٣٧/ ١٢٨
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ١٣٠

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماهل ورش امقلله . الدار –كافرين  ١٣٥/ ١٣٠
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . القرى ١٣١
 ".تعملون"ب ابن عامر أبدل الياء تاء خطا . عما يعملون ١٣٢
 "مكاناتكم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ١٣٥
 ". يكون "أبدل التاء ياء الشيخان  . من تكون ١٣٥

 ". بُزعمهم"ضم الزاي الكسائي  ". معاً "ِبَزعمهم  ١٣٨/ ١٣٦
 -شــــــــــــــــــــــركائهم -لشــــــــــــــــــــــركائنا ١٣٧/ ١٣٦

 .شركاؤهم -لشركائهم
 . املد والقصر وقف عليهن محزة بتسهيل اهلمزة مع

 ".زُيِّن"ضم الزاي وكسر الياء ابن عامر  . َزيَّن ١٣٧
 ". قتلُ "رفع الالم الشامي  . قتلَ  ١٣٧
 ". أوالَدهم"نصبها ابن عامر  . أوالِدهم ١٣٧
 ".شركائِهم"جرها ابن عامر  . شركاؤهم ١٣٧

 . محزةأدغمهما ورش والنحويان والشامي و  . قد ضلوا –حرمت ظهورها  ١٤٠/ ١٣٨
 ".ميتةٌ "ورفع ميتة االبنان ". تكن"أبدل الياء تاء ابن عامر وشعبة  . يكن ميتةً  ١٣٩
 ". قتَّلوا"شدد التاء االبنان  . قـََتلوا ١٤٠
 . الثاين الثمن �اية . مهتدين ١٤٠
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  ١٥٠– ١٤١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ْكلهأ"أسكن الكاف احلرميان  . أُُكُلهُ  ١٤١
 ".ُمثُره"ضم الثاء وامليم األخوان  . َمثَرِه ١٤١
 ".ِحصاده"كسر احلاء احلرميان واألخوان  . يوم َحصاده ١٤١

١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٨/ ١٤٤ 

 –األنثيـــــني نبئـــــوين  –رزقكـــــم 
 .كذلك كذب  –أظلم ممن 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". خْطوات"زة أسكن الطاء نافع والبزي والبصري وشعبة ومح . ُخُطوات ١٤٢
١٤٧/ ١٤٣ 
/١٤٨ 

 . للسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  نفيه اهلمزة إبدال .بأسنا -بأسه -الضأن 

ْعز ١٤٣
َ
 ".املَعز"فتح العني الصاحبان والشامي  . ومن امل

 . سهل اهلمزة الثانية مسا . شهداَء إذ ١٤٤
 .غلظ الالم ورش . أظلم ١٤٤

١٤٦/ ١٤٤ /
١٤٩ 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل . داكمهل –احلوايا  –وصاكم 

 . أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش . افرتى ١٤٤
 ".ميتةٌ "ورفع ميتة ابن عامر ". تكون"أبدل الياء تاء االبنان ومحزة  . يكون ميتةً  ١٤٥
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . فمِن اضطر ١٤٥
 .إلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوينا .محلت ظهورمها ١٤٦

 . خبلف عنهوقفاً  الكسائي امأماهل . بالغة –واسعة  ١٤٩/ ١٤٧
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً "شاء  ١٤٩/ ١٤٨

 . الثالث الثمن �اية . يعدلون ١٥٠

 ١٦٥ -١٥١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 –نــــــــرزقكم  –حنـــــــن نــــــــرزقكم  ١٥٧/ ١٥١
 –كــذب بآيــات   –أظلــم ممــن 
 . العذاب مبا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

١٥٢/ ١٥١ /
١٥٤/ ١٥٣ /
١٦٠/ ١٥٧ /

معــاً "هــدى -"كلهــا"وصــاكم 
 -ُجيـــــــــزى –أهــــــــدى  -"وقفــــــــاً 

 . آتاكم –هداين 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل
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١٦٥/ ١٦١ 
 .ا البصري وورش خبلف عنهمللهوق األخوان امأماهل ". وقفاً "موسى  –قرىب  ١٥٤/ ١٥٢

 ".تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . َتذَكرون ١٥٢
 ". وأنْ "وخفف النون الشامي ". وِإنّ "كسر اهلمزة الشيخان  . وأنَّ هذا ١٥٣
وفـتح اليـاء وصــالً . أشـم الصـاد زايـاً خلــف، وأبـدل الصـاد سـيناً قنبــل . صراطي مستقيماً  ١٥٣

 ".اطَي مستقيماً صر "ابن عامر 
 ". فتَّفرق"شدد التاء البزي  . فـَتَـَفرَّق ١٥٣

١٦٠/ ١٥٧ /
١٦٣ 

 .غلظ الالم ورش .صاليت -يظلمون -أظلم

 . اإلدغام فيها للبصري وهشام واألخوين . فقد جاءكم ١٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل ".معا"جاء  –جاءكم  ١٦٠/ ١٥٧

 . فيهما الشيخان أشم الصاد زاياً  ".معاً "يصدفون  ١٥٧
يهـا ورش والسوسـي ة فاهلمـز  بـدلوأ". يأتيهم"أبدل التاء ياء األخوان  . أن تأتيهم ١٥٨

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ". فاَرقوا"زاد ألفاً بعد الفاء وخفف الراء الشيخان  . فـَرَّقوا ١٥٩
 ". رَيب إىل"فتح الياء وصالً نافع والبصري  . ريب إىل ١٦١
 . م الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبلأش . صراط ١٦١
 ".قـَيِّماً "فتح القاف وشدد الياء مكسورة مسا  . ِقَيماً  ١٦١
 ". إبراهام "أبدل الياء ألفاً هشام  . إبراهيم ١٦١
". حميــآيْ "أســكن اليــاء وصــالً نــافع خبلــف عــن ورش مــع املــد املشــبع  . وحمياي ١٦٢

 . ورش خبلف عنهوأماهلا دوري الكسائي والتقليل ل
 ". ومماَيت هللا"فتح الياء وصالً املدين  . وممايت ١٦٢
 . وصالً نافع" وأنا"أثبت ألف  . وأنا أول ١٦٣
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أخرى ١٦٤
 . الرابع، وهي �اية سورة األنعام الثمن �اية . رحيم ١٦٥
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 ٢٨ -١: من الخامسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .واألخوان ا البصريموأماهل ورش امقلله . يراكم –ذكرى  ٢٧/ ٢
وشــدد الـذال الثالثــة وشــعبة ". يتـذكرون"زاد يـاء قبــل التـاء ابــن عــامر  . تذكرون ٣

 ". تذَّكرون"
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءهم –فجاءها  ٥/ ٤

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً لفيها  اهلمزة الإبد . شئتما –" معا"بأسنا  ١٩/ ٥/ ٤
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . التقوى –دعواهم  ٢٦/ ٥

 . أدغمها البصري وهشام . إذ جاءهم ٥
 . ضم اهلاء محزة . عليهم –إليهم  ٧/ ٦
١٨/ ١٢ /
٢٧/ ١٩ 

 –جهـنم مـنكم  –أمرتـك قـال
 –ينـــزع عنهمـــا-حيـــث شـــيتما

 . لههو وقبي

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها نار  ١٢
 . زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل الصاد أشم . صراطك ١٦
 . التثليث للبدل فيها لورش ونقل محزة حركة اهلمزة إىل الذال وقفاً  . مذءوماً  ١٨
يف اللــني وقصــر  -القصــر –عــدم املــد / ١: فيهــا لــورش مخســة أوجــه . �اكما –سوءاتما  ٢٠

عـــدم املـــد يف اللـــني وتوســـط البـــدل وتقليـــل / ٢البـــدل وفـــتح الـــذات، 
عــــــدم املــــــد يف اللــــــني وطــــــول البــــــدل وفــــــتح الــــــذات : ٤/ ٣الــــــذات، 
 . توسط اللني وتوسط البدل وتقليل الذات/ ٥وتقليله، 

 . خبلف عنه ورش نوقلله األخوان نأماهل .نادامها -فدالمها –�اكما  ٢٢/ ٢٠
فــتح الــذات وعــدم املــد يف اللــني وقصــر : ٢/ ١: فيهــا مخســة أوجــه لــورش .سوءاتما –فدالمها  ٢٢

تقليـــل الـــذات وعـــدم املـــد يف اللـــني وتوســـط البـــدل : ٤/ ٣البــدل وطولـــه، 
 . تقليل الذات وتوسط اللني وتوسط البدل/ ٥وطوله، 

 .غلظ الالم ورش .ظلمنا ٢٣
 . لبصري خبلف عن الدوريأدغمها ا . تغفر لنا ٢٣
 ".َختُرجون"فتح التاء وضم الراء ابن ذكوان واألخوان  . ُختَْرجون ٢٥
قصر البدل مع عدم املـد يف اللـني وفـتح / ١: فيها مخسة أوجه لورش . التقوى –سوءاتكم  –آدم  ٢٦

توســط / ٣توســط البــدل وعــدم املــد يف اللــني والتقليــل، / ٢الــذات، 
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طـول البـدل مـع عـدم : ٥/ ٤وتقليـل الـذات،  البدل مع توسط اللني

 . املد يف اللني وتقليل الذات وفتحه
 ".ولباسَ "نصبها نافع والشامي والكسائي  . ولباسُ  ٢٦
/ ٢قصــر البــدل مـع عــدم املــد يف اللــني، / ١: فيهـا لــورش أربعــة أوجـه . سوءاتما –آدم  ٢٧

ط اللني، توسط البدل وتوس/ ٣توسط البدل مع عدم املد يف اللني، 
 . طول البدل وعدم املد يف اللني/ ٤

 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا . بالفحشاِء أتقولون ٢٨
 . اخلامس الثمن �اية . تعلمون ٢٨

 ٤٦ – ٢٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٢/ ٢٩ /
٣٨/ ٣٧ /

٤٢/ ٤١/ ٣٩ 

أظلــــم  –الــــرزق قــــل –أمــــر ريب
ال قــــــ –كــــــذب بآياتــــــه   –ممـــــن
جهــــنم  –العــــذاب مبــــا –لكــــل
 .رسل ربنا –مهاد

 . للسوسي فيهن اإلدغام

٣٥/ ٣٠ /
٤٤/ ٤٣ 

" معاً "هدانا  –اتقى  –هدى 
 . نادى –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

حتـــــــــتهم  –علـــــــــيهم الضـــــــــاللة  ٤٣/ ٣٠
 . األ�ار

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

 . وله اخللف يف األوىلوقفاً  الكسائي أماهلا . القيامة –الضاللة  ٣٢/ ٣٠
 ".وحيِسبون"كسر السني مسا والكسائي  . وحيَسبون ٣٠

٣٨/ ٣٢ /
٤٦/ ٣٩ 

أوالهــــم  –ألوالهــــم  –الــــدنيا 
 . بسيماهم –

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 ".خالصةٌ "رفعها نافع  . خالصةً  ٣٢
 ".رْيب الفواحش"أسكن الياء وصالً محزة  . حرم رَيب الفواحش ٣٣
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ما مل ينَـزِّل ٣٣

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل . جاءت –جاءتم  –جاء  ٤٣/ ٣٧/ ٣٤
أســــقط إحــــدى اهلمــــزتني قــــالون والبــــزي والبصــــري مــــع القصــــر والتوســــط،  . جاَء أجلهم ٣٤

 . ورش وقنبل) وجهان(انية وأبدهلا وحقق األوىل وسهل الث
 فيها لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة إبدال . ال يستأخرون ٣٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .غلظ الالم ورش .أظلم -وأصلح ٣٧/ ٣٥

 . ضم اهلاء محزة . عليِهم ٣٥
٣٨/ ٣٦ /
٣٧/ ٤٤ 

 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله . كافرين  –" كلها"الناِر 

 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله . ألخراهم –أخراهم  –افرتى ٤٠/ ٣٩/ ٣٧
 ".رْسلنا"أسكن السني أبو عمرو  . ُرُسلنا ٣٧
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا . هؤالء أضلونا ٣٨
 ".يعلمون"أبدل التاء ياء شعبة  . ولكن ال تعلمون ٣٨
 ولألخـــــــــــوين ". تْفـــــــــــَتح"لبصـــــــــــري أســـــــــــكن الفـــــــــــاء وخفـــــــــــف التـــــــــــاء ا . ال تـَُفتَّح ٤٠

 ".يْفَتح"إبدال التاء ياء مع إسكان الفاء وختفيف التاء بعدها 
 ".هلذا ما كنا لنهتدي"أسقط الواو الشامي  . هلذا وما كنا لنهتدي ٤٣
 .أدغمهما البصري وهشام واألخوان أورثتموها –لقد جاءت  ٤٣
 ".نِعم"كسر العني الكسائي  . نـََعم ٤٤
 ".موذن"أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  . مؤذن ٤٤
 "أنَّ لعنةَ "البزي والشامي واألخوان " لعنة"شدد النون ونصب التاء يف  . أْن لعنةُ  ٤٤
 . السادس الثمن �اية . يطمعون ٤٦

 ٦٨ – ٤٧: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

ني قـالون والبـزي والبصـري مـع القصـر والتوسـط، أسقط إحدى اهلمزت . تلقاَء أصحاب ٤٧
) وجهـــان(وحقـــق األوىل وســـهل الثانيـــة وأبـــدهلا ألفـــاً مـــع املـــد املشـــبع 

 . ورش وقنبل
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها .الكافرين –" معاً "النار  ٥٠/ ٤٧

 .وورش خبلف عنهالبصري  نوقلله األخوان نأماهل .املوتى -الدنيا –بسيماهم  ٥٧/ ٥١/ ٤٨
٥٠/ ٤٨ /

٥٤/ ٥٢/ ٥١ 
 –أغـــــــــــــىن  –" معـــــــــــــاً "نـــــــــــــادى

 –" وقفــــــاً "هــــــدى  -ننســــــاهم
 .استوى

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

ضــم نــون التنــوين وصــالً احلرميــان والكســائي وابــن عــامر خبلــف عــن  . برمحٍة ادخلوا ٤٩
 . ابن ذكوان

 . الثالثةأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  .املاِء أو ٥٠
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٥٣/ ٥٠ /
٦٢/ ٥٤ 

 –الـــــــــذين نســـــــــوه  –رزقكـــــــــم 
النجــــــــــــــــــوم  –رســـــــــــــــــل ربنــــــــــــــــــا 

 . أعلم من –مسخرات 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أدغمهما النحويان وهشام ومحزة .قد جاءت –ولقد جئناهم  ٥٣/ ٥٢
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل .جاءكم –جاءت  ٦٣/  ٥٣

 ".يَغشِّي"والشيخان فتح الغني وشدد الشني شعبة  .يـُْغِشي ٥٤
والشــــــــمَس والقمــــــــَر والنجـــــــــوَم  ٥٤

 . مسخراتٍ 
 ".والشمُس والقمُر والنجوُم مسخراتٌ "رفعهن مجيعاً الشامي 

 . حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: حلمزة وقفاً وجهان . بأمره ٥٤
 ".وِخفية"كسر اخلاء شعبة  . وُخفية ٥٥
 .غلظ الالم ورش .إصالحها ٥٦
 ".الريح"املكي واألخوان  -على التوحيد -قرأها من دون ألف  . حالريا  ٥٧
، "ُنُشـــراً "أبـــدل البـــاء نونـــاً مضـــمومة وضـــم الشـــني احلرميـــان والبصـــري  . ُبْشراً  ٥٧

وأبــــدهلا نــــون مفتوحــــة ". ُنْشــــراً "وأبـــدل البــــاء نونــــاً مضــــمومة الشــــامي 
 ".َنْشراً "األخوان 

 . نأدغمها البصري واألخوا . أقلت سحاباً  ٥٧
 ". مْيت"خفف الياء مسكنة الصاحبان والشامي وشعبة  . ميِّت ٥٧
 ".تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . َتذَكرون ٥٧

 ".غريِهِ "جر الراء وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "غريُُه  ٦٥/ ٥٩
 ".إَين أخاف "فتح الياء وصالً مسا  . إين أخاف ٥٩

 .واألخوان ا البصريموأماهل ورش امقلله ". معا" لنراك  ٦٨/ ٦٠
 ".أبِْلغكم"أسكن الباء وخفف الالم مكسورة أبو عمرو  ". معا"أُبـَلِّغكم  ٦٨/ ٦٢

 . السابع الثمن �اية . أمني ٦٨

 ٨٧ -٦٩: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٧٣/ ٦٩ /
٦٩/ ٨٥  

–" معــاً "جــاءتكم  –جــاءكم 
 . زادكم

 . خبلف عنه يف األخرية ذكوان ابنو محزة  نأماهل

 . أدغمهما البصري وهشام ". معاً "إذ جعلكم  ٧٤/ ٦٩
قرأهــــا بالصــــاد نــــافع والبــــزي وشــــعبة والكســــائي وابــــن ذكــــوان وخــــالد  . بسطة  ٦٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خبلف عنه، والباقون بالسني، وهو الوجه الثاين خلالد

 . أبدل اهلمزة ياء السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  . أجئتنا  ٧٠
 –أمـــــر ربـــــم  –وقـــــع علـــــيكم   ٨٠/ ٧٧/ ٧١

 .سبقكم –قال لقومه 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".غريِهِ "جر الراء وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "غريُُه   ٨٥/ ٧٣
 . اإلدغام فيهما للبصري وهشام واألخوين ".معا"قد جاءتكم   ٨٥/ ٧٣
 ".بِيوتاً "وان كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخ . بـُُيوتاً   ٧٤
 ".مفسدين وقال املأل"زاد واو بعد مفسدين الشامي  .مفسدين قال املأل ٧٥
 . أبدل اهلمزة واواً مضمومة وصالً ورش والسوسي . يا صاحل ائتنا  ٧٧
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . يف دارهم  ٧٨
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا . فتوىل  ٧٩
، "أإنكــم"زاد مهــزة االســتفهام الصــاحبان والشــامي وشــعبة واألخــوان  . إنكم لتأتون  ٨١

وعلى ذلك جيب تسهيل اهلمـزة مـن دون إدخـال للمكـي، وتسـهيلها 
مع اإلدخال للبصـري، وأدخـل ألفـاً بـني اهلمـزتني هشـام مـع التحقيـق 

 . وأبدل مهزة تأتون السوسي وورش مطلقاً، ومحزة وقفاً . قوالً واحداً 
 . ضم اهلاء محزة . عليِهم  ٨٤
 . غلظ الالم ورش . إصالحها  ٨٥
 .وصل اهلاء بواو ابن كثري وادعوه ٨٥
 . الثامن، وهي �اية اجلزء الثامن الثمن �اية . احلاكمني  ٨٧

//// 
 

 الجزء التاسع 
 ١١٦ -٨٨: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٩٣/ ٨٩ /
١٠٧/ ٩٨ 

 –ءاســــــــــــى –فتــــــــــــوىل –جنانــــــــــــا
 .فألقى -ً"وقفا"ضحى 

 . ورش خبلف عنه هنوقلل األخوان نأماهل

٩٣/ ٩١ /
١٠١ 

 –كـــــــــــــــــــافرين   –يف دارهـــــــــــــــــــم 
 .الكافرين

 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍ  ٩٤

٩٨/ ٩٤/٩٧ /
١٠٦/ ١٠٥ 

 -"معـــــــا"بأســـــــنا  –بالبأســـــــاء 
 . جئت –جئتكم 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن  اهلمزة أبدل

٩٧/ ٩٦ /
١٠١/ ٩٨ 

 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله ".كلها"القرى 

 ". لفتَّحنا"شدد التاء ابن عامر  . لَفَتْحنا ٩٦
، ونقـــل حركـــة اهلمــــزة إىل "أْو أمـــن"أســـكن الـــواو احلرميـــان والشــــامي  . أَو أمن ٩٨

 .الواو ورش
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً الثالثة . نشاُء أصبناهم ١٠٠

 . للسوسي مافيه اإلدغام . نكون حنن –نطبع على ١١٥/ ١٠٠
 . أدغمهما البصري وهشام واألخوان . قد جئتكم –ولقد جاءتم  ١٠٥/ ١٠١
١١٣/ ١٠١ 
/١١٦ 

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل . جاءوا –جاء  –جاءتم 

 ".رْسلهم"لسني أبو عمرو أسكن ا . رُسلهم ١٠١
١٠٤/ ١٠٣ /

١١٥ 
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كله"موسى 

 .غلظ الالم ورش .فظلموا ١٠٣
 "عليَّ "أبدل األلف يف على ياء مشددة مفتوحة املدين  . على أن ال ١٠٥
 ".معيْ "غري حفص " معي"أسكن الياء يف  . معَي بين ١٠٥
وكســرها مـــع الصـــلة ورش ". أرجـــهِ "ســر اهلـــاء مـــن دون صــلة قـــالون ك . أرجهْ  ١١١

، وزاد مهــزة ســاكنة بعــد اجلــيم االبنــان والبصـــري "أرجــهِ "والكســائي 

، وضـمها مـن "وأرجْئـهُ "، وضم اهلاء مع الصلة املكي وهشام "أرجْئه"
، وكســـــرها مـــــن دون صــــلة ابـــــن ذكـــــوان "أرجْئــــهُ "دون صــــلة البصـــــري 

 ".أرجْئهِ "
وأمــال األلــف ". ســحَّار"دم احلــاء مشــددة وأخــر األلــف الشــيخان قــ . ساحر ١١٢

 . دوري الكسائي
". أإن لنـا"زاد مهزة االستفهام أبو عمرو وابن عـامر وشـعبة واألخـوان  . إن لنا ١١٣

وللبصــــري إدخــــال ألــــف بــــني اهلمــــزتني مــــع تســــهيل الثانيــــة، وهلشــــام 
 . إدخال ألف بني اهلمزتني مع التحقيق قوالً واحداً 

 ".نِعم"كسر العني الكسائي  . نـََعم ١١٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أماهلا الدوري . الناسِ  ١١٦
 . �اية الثمن األول . عظيم ١١٦

 ١٤١ – ١١٧: الثمن الثاني
 البيان   الكلمة رقم اآلية

١٢٢/ ١١٧ /
١٢٨/ ١٢٧ /
١٣٤/ ١٣١ /
١٣٨/ ١٣٧ 

معـاً "يا موسى -"كله"موسى 
 .احلسىن -"وقفاً 

 .ري وورش خبلف عنهوقللهن البص األخوان أماهلن

وشــدد التــاء ". تَلقَّــف"فــتح الــالم وشــدد القــاف اجلميــع غــري حفــص  . هي تـَْلَقفُ  ١١٧
 ".هي تـََّلقَّف"البزي وصالً 

 .غلظ الالم وصالً ورش، وله وقفاً التغليظ والرتقيق . وبطل ١١٨
١٢٤/ ١٢٠ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٣٤/ ١٣٢ /

١٤١ 

آذن لكـــم  –الســحرة ســـاجدين 
 –آهلتــــك قــــال  –تــــنقم منــــا  –

 –وقـــــــع علـــــــيهم  –حنـــــــن لـــــــك 
 . يستحيون نساءكم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

، وســــهل مــــا بعــــد مهــــزة "أآمنــــتم "زاد مهــــزة االســــتفهام غــــري حفــــص  . قال فرعون ءامنتم ١٢٣
االستفهام الثالثة والشامي، ولقنبل وصالً إبدال مهـزة االسـتفهام واواً 

مهزة االسـتفهام وتسـهيل مـا  مفتوحة وتسهيل الثانية وله ابتداء حتقيق
 .بعدها

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءتم –جاءتنا  ١٣١/ ١٢٦
 ".سنَـْقُتل"فتح النون وأسكن القاف وضم التاء خمففة احلرميان  . سنـَُقتِّل ١٢٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . عسى ١٢٩
 .غلظ الالم ورش مفصالت ١٣٣

علـــــــــيِهُم  –الطوفـــــــــان علـــــــــيِهُم  ١٣٤/ ١٣٣
 . الرجز

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

 ".كلمه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . كلمت ربك ١٣٧
 ".يعُرشون"ضم الراء الشامي وشعبة  . يعرِشون ١٣٧
 ".يعِكفون"كسر الكاف األخوان  . يعُكفون ١٣٨
  .وقفاً  الكسائي أماهلا . آهلة ١٣٨
وحــــذف . الســــكت يف املفصــــول خللــــف خبلــــف عنــــه، والنقــــل لــــورش .وإذ أجنيناكم ١٤١
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 البيان   الكلمة رقم اآلية
 ".أجناكم"النون والياء الشامي 

 ".يـَْقتُلون"فتح الياء وأسكن القاف وضم التاء خمففة نافع  . يـَُقتِّلون ١٤١
 . �اية الثمن الثاين . عظيم ١٤١

 ١٥٥ -١٤٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ووعدنا"حذف األلف البصري  .وواعدنا ١٤٢
١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٨/ ١٤٤ /
١٥٥/ ١٥٠ 

ـــــــــــدنيا -"كلـــــــــــه"موســـــــــــى   -ال
 ".وقفاً "موسى الغضب 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٤٣/ ١٤٢ /
١٥٠/ ١٤٨ /
١٥٣/ ١٥١ /

١٥٥ 

قــــــــــال رب  -ألخيــــــــــه هــــــــــارون
قـــــــوم  –أفـــــــاق قـــــــال -"كلـــــــه"

 –أمــــــــــــر ربكــــــــــــم  –موســــــــــــى 
 قال لن -مث السيئات

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٤٣
 ".أْرين"أختلس كسرة الراء الدوري، وأسكنها املكي والسوسي  . أِرين ١٤٣
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها ".معاً "تراين  ١٤٣
 .ضم نون لكن وصالً احلرميان والشامي والكسائي . ولكِن انظر ١٤٣

١٥٠/ ١٤٣ /
١٥٤ 

هــدى –" وقفــاً "ألقــى  –جتلـى 
 ".وقفاً "

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

". دكـــاءَ "زاد ألفـــاً ومهـــزة مفتوحـــة مـــن دون تنـــوين بعـــد الكـــاف الشـــيخان  . دكاً  ١٤٣
 .ووقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول

 .  املدينوصالً " أنا"أثبت ألف  . وأنا أول ١٤٣
 ".إَين اصطفيتك"فتح الياء وصالً الصاحبان  . إين اصطفيتك ١٤٤
 . الدوري أماهلا .الناسِ  ١٤٤
 ".برساليت "حذف األلف بعد الالم احلرميان  . برسااليت ١٤٤
 . مع حذفها وقفاً "آياْيت الذين"أسكن الياء محزة والشامي  . آياَيت الذين ١٤٦
 ".الرََّشد"اء والشني األخوان فتح الر  . الرُّْشد ١٤٦
 وصل اهلاء بواو ابن كثري يتخذوه ١٤٦
 ".ِحليهم"كسر احلاء الشيخان  . ُحليهم ١٤٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها ورش والبصري والشامي واألخوان . قد ضلوا ١٤٩
ترمحنـــا ربَّنـــا وتغفـــر "قـــرأ الفعلـــني بتـــاء اخلطـــاب ونصـــب ربنـــا األخـــوان  .يرمحنا ربُّنا ويغفر لنا ١٤٩

 .وأدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري". الن
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بئسما ١٥٠
 ".بعدَي أعجلتم"فتح الياء وصالً الثالثة  . بعدي أعجلتم ١٥٠

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل .شئت -برأِس  ١٥٥/ ١٥٠
 ".أمِّ "امي وشعبة واألخوان كسر امليم الش . ابن أمَّ  ١٥٠

 .أدغمهما البصري خبلف عن الدوري .فاغفر لنا –اغفر يل  ١٥٥/ ١٥١
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة وصالً الثالثة . تشاُء أنت ١٥٥
 . وهي �اية الثمن الثالث. ورش مطلقاَ " خري"رقق راء  . خري الغافرين ١٥٥

 ١٧٠– ١٥٦: الثمن الرابع
 البيان الكلمة يةرقم اآل

١٥٩/ ١٥٦ /
١٦٠ 

 –" معــــــــــاً "موســــــــــى  -الــــــــــدنيا
 .والسلوى

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".عذاَيب أصيب"فتح ياء اإلضافة املدين  . عذاْيب أصيب ١٥٦
١٥٧/ ١٥٦ /
١٦١/ ١٥٩ /
١٦٩/ ١٦٧ 

 –يضـــع عـــنهم  –أصـــيب بـــه 
 -حيـــث شـــيتم –قـــوم موســـى 
 .اسيغفر لن –تأذن ربك 

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

إبـــدال اهلمـــزة : ٣/ ٢/ ١: وقـــف عليهـــا محـــزة وهشـــام خبمســـة أوجـــه . أشاءُ  ١٥٦
تســهيل اهلمــزة مــع التوســط والقصــر : ٥/ ٤. ألفــاً مــع املراتــب الثالثــة

 . هلشام، والطول والقصر حلمزة
إســــقاط مهزتــــا ونقــــل : ٢/ ١: وقــــف عليهــــا هشــــام ومحــــزة بأربعــــة أوجــــه .شيءٍ  ١٥٦

إبــدال اهلمــزة يــاء مــع : ٤/ ٣كتهــا إىل اليــاء مــع إســكان اليــاء ورومهــا، حر 
 . إدغام الياء األوىل يف الثانية وإسكان الياء املشددة ورومها

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين ".معا"النيب  ١٥٨/ ١٥٧
 . أماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون . التوراة ١٥٧
أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، وأسكن الراء البصري  . يأمرهم ١٥٧

 .خبلف عن الدوري، وللدوري اختالس ضمتها وجه ثان
 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن –استســـــــــــــــــــقاه  –ينهـــــــــــــــــــاهم / ١٦٠/ ١٥٧
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 البيان الكلمة يةرقم اآل
 . األدىن ١٦٩

علــــــــيِهُم  –علــــــــيِهُم اخلبائــــــــث  ١٦٠/ ١٥٧
 .املن عليِهمُ  -الغمام

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

وال ". َءاَصــارهم"فــتح اهلمــزة وزاد ألفــاً بعــدها وبعــد الصــاد ابــن عــامر  . إصرهم ١٥٧
 .ترقيق للراء فيها لورش لوجود حرف االستعالء بني الكسرة والراء

علـــــــــــيِهم  –علــــــــــيِهم فالــــــــــدين  ١٦٢/ ١٥٧
 . رجزاً 

 . طلقاً ضم اهلاء فيهما محزة م

١٦٢/ ١٦٠ 
/١٧٠/ ١٦٥ 

ظلمـــــــــوا  -ظلمونـــــــــا -وظللنـــــــــا
 . الصالة -"معاً "

 . غلظ الالم فيهن ورش

أشـــم كســـرة القـــاف ضـــمة هشـــام والكســـائي، وأدغـــم الـــالم يف الـــالم  ".معاً "قيل هلم  ١٦٢/ ١٦١
 . السوسي

، "متُغَفــر لكــ"أبــدل النــون تــاء مضــمومة وفــتح الفــاء املــدين والشــامي  . نـَْغِفْر لكم ١٦١
 .وأدغم الالم يف الراء البصري خبلف عن الدوري

وللمـدين ". خطيئـُتكم"حذف األلف بعـد اهلمـزة ورفـع التـاء الشـامي  . خطيئاِتكم ١٦١
وفتح الطاء وألف بعدها وفتح الياء وحذف ". خطيئاُتكم"رفع التاء 

 ".خطَايَاكم"اهلمزة والتاء البصري 
 ".وَسلهم"ا إىل السني ابن كثري والكسائي أسقط اهلمزة ونقل حركته . واسأهلم ١٦٣
 رقق الراء ورش حاضرة ١٦٣

 .أدغمها البصري وهشام واألخوان .وإذ تأذن –إذ تأتيهم  ١٦٧/ ١٦٣
 ".معذرةٌ "رفعها غري حفص  . معذرةً  ١٦٤
إســـقاط :١/٢: حلمــزة وهشــام لـــدى الوقــف علــى الســـوء أربعــة أوجـــه . السوِء أخذنا ١٦٥

إبـدال : ٤/ ٣. ها إىل الواو، وعليه اإلسكان والـروماهلمزة ونقل حركت
 .اهلمـــــزة واواً مث إدغـــــام الـــــواو األوىل يف الثانيـــــة مـــــع اإلســـــكان والـــــروم

 .وحلمزة أيضا تسهيل اهلمزة
وكســر البــاء وأســكن ". بِــْيس"قرأهــا نــافع حبــذف اهلمــزة وكســر البــاء  . بَِئْيسٍ  ١٦٥

ياء وأخر اهلمزة مفتوحـة وقدم ال". بِْئس"اهلمزة وحذف الياء الشامي 
 . ، وله وجه ثان كحفص"بـَْيَئس"شعبة 

 رقق الراء ورش ِقَردة ١٦٦
 . وقف عليها محزة بوجهني تسهيل اهلمزة وإسقاطها .خاسئني ١٦٦
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 البيان الكلمة يةرقم اآل
فيها حلمزة وهشام وقفاً وجه واحد، هو إسقاط اهلمـزة ونقـل حركتهـا  . سوَء العذاب ١٦٧

 . إىل الواو مث إسكا�ا
 ".يعقلون"أبدل التاء ياء الصاحبان وشعبة واألخوان  . تعقلونأفال  ١٦٩
 ".ُميِْسكون"أسكن امليم وخفف السني مكسورة شعبة  . ُميَسِّكون ١٧٠
 . �اية الثمن الرابع . املصلحني ١٧٠

 ١٨٧ -١٧١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٧٩/ ١٧٢ /
١٨٧ 

 -أولئـــك كاألنعـــام –آدم مـــن 
 .كأنكيسألونك  

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

 ".ذرياِتم"اثبت ألفاً بعد الياء وكسر التاء نافع والبصري والشامي  . ُذرِّيَّتهم ١٧٢
١٧٦/ ١٧٢ /
١٨٧/ ١٨٥ 

 –عســــــــــى  –هــــــــــواه  –بلــــــــــى 
 .مرساها

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 ".يقولوا"أبدل التاء ياء غيبة البصري  ".معاً "تقولوا  ١٧٣/ ١٧٢
 .أبدل مهزتما السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .ذرأنا –شئنا  ١٧٩/ ١٧٦

 . أظهرها هشام واحلرميان خبلف عن قالون . يلهث ذلك ١٧٦
أســــكن اهلــــاء قــــالون والنحويــــان، وقــــد أمجعــــوا علــــى إثبــــات اليــــاء يف  .فهو املهتدي ١٧٨

 ".املهتدي"
 .أدغمها البصري والشامي والشيخان . ولقد ذرأنا ١٧٩
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . احلسىن ١٨٠
 ".يَلَحدون"فتح الياء واحلاء محزة  . يـُْلِحدون ١٨٠

 . وقفاً  الكسائي امأماهل . بغتة –جنة  ١٨٧/ ١٨٤
ـــــان  . وَيَذُرهم ١٨٦ ـــــافع واالبن ـــــاً ن ـــــاء نون ـــــراء األخـــــوان ". ونـــــذرهم"أبـــــدل الي وجـــــزم ال

 ".ويذْرهم"
 . أماهلا دوري الكسائي . مطغيا� ١٨٦
 . أماهلا الدوري . الناس ١٨٧
 . �اية الثمن اخلامس . ال يعلمون ١٨٧
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 ٢٠٦ -١٨٨: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ١٨٨
: ٣/ ٢/ ١: فيهـــــا لـــــدى الوقـــــف عليهـــــا حلمـــــزة وهشـــــام ستــــــة أوجــــــه . السوُء إن ١٨٨

ـــــواو، وعليـــــه اإلســـــكان والـــــروم  إســـــقاط اهلمـــــزة ونقـــــل حركتهـــــا إىل ال
إبــــــدال اهلمــــــزة واواً مث إدغــــــام الــــــواو األوىل يف : ٦/ ٥/ ٤. واإلمشــــــام

" إن"وفيهـــا لـــدى وصـــلها مـــع . الثانيــة مـــع اإلســـكان والـــروم واإلمشــام
 .تسهيلها وإبداهلا واوا مكسورة: للثالثة وجهان

 . ن خبلف عنهأثبت األلف وصالً قالو  . أنا إال ١٨٨
١٩٧/ ١٨٩ /
٢٠٠/ ١٩٩ 

ال يســـــــــــــتطيعون  –خلقكـــــــــــــم 
مـــن  –العفـــو وامـــر  –نصـــركم 

 .الشيطان نزغ

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

١٩٠/ ١٨٩ /
١٩٨/ ١٩٣ /
٢٠٣/ ١٩٦ 

 -"معــــــــا"آتامهــــــــا  –تغشــــــــاها 
اهلـــــــــــــدى  -"وقفـــــــــــــاً "فتعـــــــــــــاىل 

يـوحى  -"وقفـاً "يتـوىل  -"معا"
 ".وقفا"وهدى  –

 . خبلف عنهورش  وقللهن األخوان أماهلن

كسر الشني وأسكن الراء ونون الكاف وحـذف األلـف واهلمـزة نـافع  .ُشرَكاءَ  ١٩٠
 ".ِشرْكاً "وشعبة 

 ".يْتَبعوكم"أسكن التاء خمففة وفتح الباء نافع  . يتَِّبعوكم ١٩٣
 ".قُل ادعوا"ضم الالم وصالً احلرميان والنحويان والشامي  . قِل ادعوا ١٩٥
، وهلشـــام أربعـــة "كيـــدوين فـــال"أثبـــت اليـــاء الثانيـــة وصـــالً أبـــو عمـــرو  . مث كيدون فال ١٩٥

 .أوجه إثباتا وحذفها وصالً ووقفاً 
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . وتراهم ١٩٨
والكســــــائي أســــــقط األلــــــف وأبــــــدل اهلمــــــزة يــــــاء ســــــاكنة الصــــــاحبان  . طائف ٢٠١

 ".طْيف"
 ".ميُِدو�م"ملدين ضم الياء وكسر امليم ا . َميُدُّو�م ٢٠٢
 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٠٤
 . �اية الثمن السادس، وهي �اية سورة األعراف . يسجدون ٢٠٦
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 ٢١ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للسوسي مافيه اإلدغام . الشوكة تكون –األنفال هللا  ٧/ ١
 .أماهلما محزة وابن ذكوان خبلف له يف األوىل . جاءكم –زادتم  ١٩/ ٢

 .غلظ الالم ورش الصالة ٣
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ".وقفاً "إحدى  ٧

 –للكـافرين  -"معـاً "الكـافرين  ١٤/ ١٨/ ٧
 .النار

 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله

 . أدغمهما البصري وهشام واألخوان .فقد جاءكم –إذ تستغيثون  ١٩/ ٩
 ".مرَدفني "فتح الدال نافع  . مرِدفني ٩
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . بشرى ١٠
ضــــــم اليــــــاء األوىل وأســــــكن الغــــــني وخفــــــف الشــــــني مكســــــورة نــــــافع  .يـَُغشِّيكم النعاسَ  ١١

والشــني خمففــة وأســكن العــني وأبــدل وفــتح اليــاء األوىل ". يـُْغِشــيكم"
 ". يـَْغَشاكم النعاسُ "الياء الثانية ألفاً ورفع النعاس الصاحبان 

 ".ويْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . زلينَ  ١١
 رقق الراء ورش لُيَطهِّركم ١١
 ".الرُعب"ضم العني الشامي والكسائي  . الرْعب ١٢
، وأبدل مهزتا السوسي مطلقـاً رش خبلف عنها و لهقلو  األخوانا أماهل . مأواه ١٦

 .ومحزة وقفاً 
ولكــنَّ اَهللا  –ولكــنَّ اَهللا قــتلهم  ١٧

 . رمى
خفـــــف النـــــون يف املوضـــــعني وكســـــرها للوصـــــل ورفـــــع لفظـــــي اجلاللـــــة 

 ".ولكِن اهللاُ "الشامي واألخوان 
 . ورش خبلف عنه اقللهان وشعبة و األخو  اأماهل . رمى ١٧
وفـتح الـواو ". مـوهٌن كيـدَ "نون موهن ونصب كيد اجلميع إال حفصـاً   .مْوِهُن كيدِ  ١٨

 ".مَوهِّنٌ "وشدد اهلاء الثالثة 
 ".وِإن"كسر اهلمزة الصاحبان وشعبة واألخوان  . وأنَّ اهللا مع ١٩
 "وآلتَّولوا"شدد التاء وصالً مع مد األلف مشبعة البزي  . وال تولوا ٢٠
 . بع�اية الثمن السا .ال يسمعون ٢١
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 ٤٠ -٢٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقف عليها محزة بوجهني حتقيق اهلمزة وتسهيلها . ألمسعهم ٢٣
وقــف عليهــا محــزة وهشــام بإســقاط اهلمــزة ونقــل حركتهــا إىل الــراء مــع  . املرء ٢٤

 . إسكان الراء ورومها
 .غلظ الالم ورش .صالتم -ظلموا ٣٥/ ٢٥

 . خبلف عنه وقفاً  الكسائي ماهلاأ . خاصة ٢٥
 –مـوالكم  –تتلـى  –فـآواكم  ٤٠/ ٣١/ ٢٦

 . املوىل
 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 . للسوسي مافيه اإلدغام . العذاب مبا –رزقكم  ٣٥/ ٢٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري .يغفر هلم –ويغفر لكم  ٣٨/ ٢٩
 . دغمهما البصري وهشام واألخوانأ . قد سلف –قد مسعنا  ٣٨/ ٣١
الســكت وبنقــل احلركــة إىل الــالم، ولــه : وقــف عليهمــا محــزة بــوجهني ".معاً "األولني  ٣٨/ ٣١

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا .السماِء أو ٣٢
 . أبدل اهلمزة ياء وصالً ورش والسوسي . ائتنا ٣٢
وخللـف وصــالً السـكت خبلــف عنـه، ووقــف . لـورش النقـل يف احلــالني  .بعذاب أليم ٣٢

السـكت والنقـل والتحقيـق، فـإذا كنـت تقـرأ : عليهـا محـزة بثالثـة أوجـه
خللف بالسكت فلك يف الوقف النقـل والسـكت، وإن كنـت تقـرأ لــه 
بــالتحقيق فلــك يف الوقــف النقــل والتحقيــق، وخلــالد يف الوقــف النقــل 

 . والتحقيق
 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر . هأولياء ٣٤
 . األخوانزاياً  الصاد أشم . تصدية ٣٥
 ".لُيَميِّز"ضم الياء وفتح امليم وشدد الياء الثانية مكسورة األخوان  .لَيِمْيز ٣٧
وأبــدل التــاء هــاء يف ســنت . أدغــم التــاء يف الســني البصــري واألخــوان . مضت سنت ٣٨

 ".سنه"النحويان وقفاً املكي و 
 . وهي �اية اجلزء التاسع. �اية الثمن الثامن . النصري ٤٠

//// 
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 الجزء العاشر 
  ٥٩ -٤١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
، ويف "قـرىب"يف اآلية لورش ستة أوجه يف اللني يف شيء، وذات الياء  .اجلمعان. .. واعلموا أمنا ٤١

توســـــط اللــــني وفــــتح الـــــذات وعليــــه قصـــــر : ٢ /١": ءامنــــتم"البــــدل 
توســــط اللــــني وتقليــــل الــــذات وعليــــه توســــط : ٤/ ٣. وطــــول البــــدل
طــول / ٦. طــول اللــني وفــتح الــذات وطــول البــدل/ ٥. وطــول البــدل

 . اللني وتقليل الذات وطول البدل
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن . القصوى –الدنيا  –القرىب  ٤٢/ ٤١

 -"وقفــــــــاً "التقــــــــى  –اليتــــــــامى  ٥٠/ ٤٢/ ٤١
 ". وقفاً "يتوىف  -حيىي 

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 ".بالِعدوة"كسر العني فيهما الصاحبان  ".معاً "بالُعدوة  ٤٢
فــــك اإلدغــــام وكســــر اليــــاء األوىل وفــــتح الثانيــــة نــــافع والبــــزي وشــــعبة  . حيّ  ٤٢

 ".حِييَ "
 –يــــــن هلــــــم ز  -منامــــــك قلــــــيالً  ٤٨/ ٤٣

الفئتـان  –اليوم مـن  -وقال ال
 . نكص

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . يف األوىل هلالبصري وقللهن ورش خبلف و  األخوان أماهلن ترى –أرى  –أراكهم  ٥٠/ ٤٨/ ٤٣
 ".َترِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  . تُرَجع األمور ٤٤
 ".وآل تَّنازعوا"مشبعة البزي وصالً  شدد التاء مع مد األلف . وال تنازعوا ٤٦
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . ديارهم ٤٧

 . الدوري امأماهل ".معاً "الناس  ٤٨/ ٤٧
 . أدغمها النحويان وهشام وخالد . وإذ زين ٤٨
 ".إَين أخاف –إَين أرى "فتح الياء الثالثة  .إين أخاف –إين أرى  ٥٠
 . وأدغم الذال يف التاء هشام". تتوىف"ل الياء تاء الشامي أبد . إذ يتوىف ٥٠
 .غلظ الالم ورش . بظالم ٥١

 . أبدل اهلمزة فيهما السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ".معا"كدأب  ٥٤/ ٥٢
 . ضم اهلاء محزة . إليهم ٥٨
أبـــــدل يـــــاء الغيبـــــة تـــــاء خطـــــاب وكســـــر الســـــني احلرميـــــان والنحويـــــان  . حيَسنب ٥٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".حتسنب"أبدل الياء تاء شعبة و ". حتِسنب"

 ".َأ�م"فتح اهلمزة ابن عامر  . إ�م ٥٩
 . �اية الثمن األول . ال يعجزون ٥٩

 ٧٥ -٦٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".للسِّلم"كسر السني شعبة  . للسَّلم ٦١
 . للسوسي مافيه اإلدغام . اهللا هو -إنه هو ٦٢/ ٦١
٦٥/ ٦٤ /
٧٠/ ٦٧ 

 ".لنيبء -النيبء"خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين  .لنيب -"كله"النيب 

 .رقق الراء ورش . عشرون ٦٥
 ".تكن"أبدل الياء تاء احلرميان والشامي  . وإن يكن منكم مائة ٦٥

 . وقف عليهن محزة بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة ".معاً "مائة –" معاً "مائتني  ٦٦/ ٦٥
كت حلمزة خبلف عن خالد وصًال، والنقل لـورش مـع ثالثـة فيها الس . اآلن ٦٦

 . البدل
 ".ُضعفاً "ضم الضاد احلرميان والنحويان والشامي  . َضْعفاً  ٦٦
 ".تكن"أبدل الياء تاء الثالثة والشامي  . فإن يكن منكم مائة ٦٦
 ".تكون"أبدل الياء تاء أبو عمرو  . أن يكون له ٦٧
 .واألخوان ا البصريوأماهل ورش قللها . أسرى ٦٧
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٦٧
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . اآلخرة ٦٨
 . أدغم الذال يف التاء نافع والبصري والشامي وشعبة واألخوان . أخذمت ٦٨
 شور  قللهـاو ". اُألسـارى"ضـم اهلمـزة وزاد ألفـاً بعـد السـني البصـري  . من األسرى ٧٠

 .واألخوان وأماهلا البصري
 . أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري . ويغفر لكم ٧٠
 ".وِاليتهم"كسر الواو محزة  . َواليتهم ٧٢
 . ورش خبلف عنها وقلله األخوان اأماهل .أويل ٧٥
 . وهي �اية سورة األنفال. �اية الثمن الثاين . عليم ٧٥
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 ١٨ -١: الثالث الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماهل ورش امقلله . النار –الكافرين  ١٧/ ٢
 . الدوري أماهلا . الناس ٣
 . ورقق الراء ورش". فْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . فهو خري ٣

 . ضم اهلاء فيهما محزة مطلقاً  . عليِهم –إليِهم  ١٤/ ٤
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . مأمنه ٦

١٠/ ٨ /
١٦/١٣ 

 . مع اخللف له يف األخرية وقفاً  الكسائي أماهلا . مرة -وليجة –"معا"ذمة 

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن فعسى -"وقفاً "وآتى  –وتأىب  ١٨/ ٨
 . م ألفاً بني اهلمزتني خبلف عنهسهل اهلمزة الثانية الثالثة، وأدخل هشا . أئمة ١٢
 ".ِإميان"كسر اهلمزة فيها ابن عامر  . ال أميان هلم ١٢
إبـــدال اهلمـــزة : ٣/ ٢/ ١: وقـــف عليهـــا محـــزة وهشـــام خبمســـة أوجـــه . يشاء ١٥

تســـهيلها مـــع الطـــول والقصـــر : ٥/ ٤ألفـــاً مـــع مراتـــب املـــد الثالثـــة، 
 . حلمزة والتوسط والقصر هلشام

أســــــكن الســــــني خمففــــــة وحــــــذف األلــــــف علــــــى اإلفــــــراد الصــــــاحبان  . يعمروا مساجد ١٧
 ".مْسجد"

 . �اية الثمن الثالث . املهتدين ١٨

 ٣٣ – ١٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . حلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة مع مد األلف وقصرها . الفائزون ٢٠
 ".يـَْبُشرهم"ففة محزة فتح الياء وأسكن الباء وضم الشني خم . يـَُبشِّرهم ٢١
 ".ُرضوان"ضم الراء شعبة  . رضوان ٢١
 . سهل اهلمزة الثانية وصالً الثالثة .أولياَء إن ٢٣
التحقيـــــق والســـــكت، ولـــــه فيهـــــا وصـــــالً : فيهـــــا حلمـــــزة وقفـــــاً وجهـــــان .اإلميان ٢٣

 . السكت خبلف عن خالد
 . راء ورشورقق ال". عشرياتكم"زاد ألفاً بعد الراء شعبة  . عشريتكم ٢٤
 .حتقيق اهلمزة، مث إبداهلا ياء مفتوحة: وقف عليها محزة بوجهني . بأمره ٢٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . كثرية ٢٥
 . اإلمالة فيها حلمزة . وضاقت ٢٥
 .أدغمها البصري والشامي واألخوان . رحبت مث ٢٥

٢٨/ ٢٧ /
٣٣/ ٣٠ 

املشــــــركون  –مـــــن بعــــــد ذلــــــك 
أرســـل  –ذلـــك قـــوهلم  -جنـــس

 . سولهر 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وقف عليها باألوجه اخلمسة هشام ومحزة .يشاءُ  ٢٧
إبــدال اهلمــزة ألفــاً مــع القصــر : فيهــا حلمــزة وهشــام وقفــاً ثالثــة أوجــه . شاءَ  ٢٨

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلاوالتوسط والطول، و 
 .الراء ورش ورقق". عزيرُ "حذف التنوين الثالثة والشامي ومحزة  . عزيٌر ابن ٣٠
وفيهـا للسوسـي وصـالً . نواألخوا يوأماهلا البصر  ورش النصارى قلل . وقالت النصارى املسيح ٣٠

 .الفتح واإلمالة: مع املسيح وجهان
 ".ُيضاُهون"ضم اهلاء وحذف اهلمزة غري عاصم  . ُيضاِهئون ٣٠
 .ري وورش خبلف عنهدو ال اوقلله األخوان اأماهل . أىن ٣٠
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل  . يؤفكون ٣٠
فيها لورش ثالثة البدل، وحلمزة تسهيل اهلمزة ما بني اهلمزة والـواو مث  . يطفئوا ٣٢

 ). وجهان(إبداهلا ياء 
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .باهلدى -"وقفاً "يأىب اهللا  ٣٣/ ٣٢

 .الرابع الثمن �اية . املشركون ٣٣

 ٤٥ -٣٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٥/ ٣٤ /
٤٠/ ٣٧ 

 -الكــــــافرين–نــــــاِر  -األحبــــــار
 .الغارِ 

 .الكسائي ودوري البصري نوأماهل ورش نقلله

 . الدوري أماهلا . الناس ٣٤
 . ورش خبلف عنهما وقلله األخوان ماأماهل .فتكوى –حيمى  ٣٥
النقــــل والســــكت، ولــــه وصــــالً الســــكت وقــــف عليهــــا محــــزة بــــوجهني  . األرض ٣٦

 خبلف عن خالد، ولورش النقل مطلقاً 
 -"معــــاً "كلمـــة   -"معــــاً "كافـــة  ٣٧/ ٤٠/ ٣٦

 .زيادة
 .وقفاً  الكسائي نأماهل
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وفيهـا هلشـام ومحـزة ". النَّسيُّ "لورش اإلبدال مع اإلدغام وصالً ووقفاً  .النسيء ٣٧

اء األوىل يف الثانيــة إبــدال اهلمــزة يــاء مــع إدغــام اليــ:وقفــاً ثالثــة أوجــه
 .وعليه اإلسكان والروم واإلمشام

 ".َيِضل"فتح الياء وكسر الضاد الثالثة والشامي وشعبة  . ُيَضل به ٣٧
تسـهيل اهلمـزة مـا : وفيهـا حلمـزة وقفـاً ثالثـة أوجـه. فيها ثالثـة البـدل لـورش . ليواطئوا ٣٧

 .طاءبني اهلمزة والواو، مث إبداهلا ياء مث إسقاطها مع ضم ال
٤٠/ ٣٧ /
٤٣/ ٣٨ 

 –يقــول لصـــاحبه  –زيــن هلــم 
 –كلمـــة اهللا هـــي   -قيـــل لكـــم
 .يتبني لك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مسا .سوُء أعماهلم ٣٧
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٣٨

ــــــــدنيا  ٤٠/ ٣٨  –الســــــــفلى  -"معــــــــا"ال
 .العليا

 .البصري وورش خبلف عنهوقللهن  األخوان أماهلن

محــزة بـــوجهني النقــل والســـكت، ولــه وصـــالً الســـكت  عليهـــا وقــف ".معاً "اآلخرة  ٣٨
وأمــال . ولــورش النقــل وتثليــث البــدل وترقيــق الــراء. خبلــف عــن خــالد

 . راءها الكسائي وقفاً 
 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان . عليهم الشقة ٤٢
 . �اية الثمن اخلامس . يرتددون ٤٥

 ٦٠ – ٤٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .القاف ضمة هشام والكسائي كسرة أشم . وقيل ٤٦
 . خبلف عنه يف األوىلذكوان  ابنمحزة و  امأماهل . جاء –زادوكم  ٤٨/ ٤٧

 .، ومحزة وقفاً أبدل اهلمزة واواً وصالً ورش والسوسي . يقول ائذن يل ٤٩
 . أمجع القراء على إسكان الياء . تين أالتف ٤٩

ــــــــــــــة ســــــــــــــقطوا  ٥٢/ ٤٩ وحنــــــــــــــن  –الفتن
 . نرتبص

 . للسوسي مافيه اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بالكافرين ٤٩
 . أبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً  . تسؤهم ٥٠

 . رش خبلف عنهو  وقللهن األخوان أماهلن .آتاهم -كساىل  –موالنا  ٥٩/ ٥٤/ ٥١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وشــدد التــاء وصــالً البــزي مــع . أدغــم الــالم يف التــاء هشــام واألخــوان . هل تربصون ٥٢

 ".هْل تَّربصون"إظهار الالم 
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .الدنيا -"وقفاً "إحدى  ٥٥/ ٥٢

 ".ُكرهاً "ضم الكاف الشيخان  . َكرهاً  ٥٣
 ".أن يقبل"تاء ياء األخوان أبدل ال . أن تقبل ٥٤
 .غلظ الالم ورش الصالة ٥٤
وأمـــــال الفـــــاء . رش مطلقـــــاً ومحـــــزة وقفـــــاً واواً مفتوحـــــة و  اهلمـــــزة أبـــــدل . املؤلفة ٦٠

 .الكسائي وقفاً 
 .�اية الثمن السادس . حكيم ٦٠

 ٧٤ -٦١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و  مهزتا واواً  أبدل .معاً "يؤذون  ٦١
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع .النيبّ  ٦١
 ".أْذن قل أْذن"أسكن الذال فيهما املدين  . أُُذن قل أُُذن ٦١

املومنـــــات  –يـــــومن للمـــــومنني  ٧٢/ ٦١
 . جنات

 . للسوسي مافيه اإلدغام

 ".رمحةٍ "جر رمحة محزة  .ورمحٌة للذين ٦١
 ".تنـَْزل" أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . أن تنَـزَّل ٦٤
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . عليهم ٦٤

تســهيل اهلمــزة، مث : وفيهمــا حلمــزة وقفــاً . فيهمــا لــورش تثليــث البــدل .تستهزءون –قل استهزءوا  ٦٥/ ٦٤
 . إبداهلا ياء، مث إسقاطها وضم ما قبلها

 ".يُعفَ "اجلميع إال عاصماً أبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء  . نـَْعفُ  ٦٦
أبــــدل النــــون تــــاء مضــــمومة وفــــتح الــــذال، ورفــــع طائفــــة اجلميــــع غــــري  . نُعذِّب طائفةً  ٦٦

 ".تُعذَّب طائفةٌ "عاصم 
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".معاً "الدنيا  ٧٤/ ٦٩

 ".رْسلهم"أسكن السني البصري  . رُسلهم ٧٠
 .م ورشغلظ الال الصالة ٧١
 . ضم الراء شعبة . ورِضوان ٧٢

 . ورش خبلف عنهما وقلله األخوان ماأماهل . أغناهم –مأواهم  ٧٤/ ٧٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السابع . نصري ٧٤

 ٩٢– ٧٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . آتاهم –آتانا  ٧٦/ ٧٥
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن .املرضى –الدنيا  –واهم جن ٩١/ ٨٥/ ٧٨

 ".الِغيوب"كسر الغني شعبة ومحزة  . الُغيوب ٧٨
 . أدغمهن البصري خبلف عن الدوري "معاً "تستغفر هلم –استغفر هلم ٨٠
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فاستأذنوك ٨٣
 ".معْي أبداً "أسكن الياء شعبة واألخوان  . معَي أبداً  ٨٣
 ".معْي عدواً "أسكن الياء اجلميع إال حفصاً  . معَي عدواً  ٨٣
 . أدغمها البصري واألخوان . أنزلت سورة ٨٦

 . للسوسي مافيه اإلدغام . ليوذن هلم –وطبع على  ٩٠/ ٨٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٠
 . لثامن، وهي �اية اجلزء العاشر�اية الثمن ا . ينفقون ٩٢

//// 
 

 الجزء الحادي عشر 
 ١٠٦ -٩٣: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يستأذنونك ٩٣
ثالثــة علــى اإلبــدال، ووجهــان : فيهـا حلمــزة وهشــام وقفــاً مخســة أوجــه . أغنياء ٩٣

 .مع التسهيل
٩٩ /٩٤ /
١٠٤/ ١٠١ 

 –ينفـق قربـات–لن نومن لكـم
 ".معاً "اهللا هو  -حنن نعلمهم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري رش و قللها . األنصار –أخباركم ١٠٠/ ٩٤
فســــريى  -"وقفــــاً "وســــريى اهللا  ١٠٥/ ٩٤

 ". وقفاً "اهللا 
ثالثــة أوجــه وللسوســي وصــالً . األخــواني و أماهلــا البصــر ش و ور  قللهــا

فتحهـــا مـــع تغلـــيظ الم لفـــظ اجلاللـــة، وإمالتهـــا مـــع التغلـــيظ والرتقيـــق 
 . لالم لفظ اجلاللة
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٩٨/ ٩٥ /
١٠٦/ ١٠٢ 

 . ضم اهلاء فيهن محزة مطلقاً  ".كله"عليهم  –إليهم 

وأمـــال األلــف األخـــوان . السوســي مطلقـــاً ومحــزة وقفــاً  اهلمــزة أبــدل . مأواهم ٩٥
 . وقللها ورش خبلف عنه

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ".وقفاً "عسى  –يرضى  ١٠٢ /٩٦
 .رقق الراء ورش دائرة، خري ٩٨/١٠٩

، ووقــف عليهــا محــزة وهشــام بأربعــة "السُّــوء"ضــم الســني الصــاحبان  . السَّوء ٩٨
وجهـــــان علـــــى النقـــــل ومهـــــا اإلســـــكان والـــــروم، واإلبـــــدال مـــــع : أوجـــــه

 . اإلدغام وعليها اإلسكان والروم
 ".قرُبة"ضم الراء ورش  . قْربة ٩٩

 .غلظ الالم ورش صلواتك -صلوات ١٠٤/ ٩٩
 ".جتري من حتِتها"بعد جتري وجر حتتها " من"زاد املكي  .جتري حتَتها األ�ار ١٠٠
 . وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء . سيئاً  ١٠٢
ثــــة وابــــن عــــامر وشــــعبة زاد واواً بــــني الــــالم واأللــــف وكســــر التــــاء الثال . إن صالَتك ١٠٣

 ".صلواِتك"
ـــــان وأبـــــو عمـــــرو وشـــــعبة  . مرجون ١٠٦ ـــــواو مهـــــزة مضـــــمومة االبن زاد بـــــني اجلـــــيم وال

 ".مرجُئون"
 .�اية الثمن األول . حكيم ١٠٦

 ١٢١ -١٠٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".الذين اختذوا"أسقط الواو املدين والشامي  . والذين اختذوا ١٠٧
 . ال ترقيق لورش فيها . ضراراً  ١٠٧

١٠٨/ ١٠٧ /
١١٣/ ١٠٩ 

 –تقوى  –التقوى  –احلسىن 
 .قرىب

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

" ضــم اهلمــزة وكســر الســني األوىل ورفــع النــون فيهمــا نــافع والشــامي  ".معاً "َأسَّس بنيانَه  ١٠٩
 ".ُأسِّس بنيانُه

 ".وُرضوان"شعبة  ضم الراء . ورِضوان ١٠٩
 ".جْرف"أسكن الراء الشامي وشعبة ومحزة  . ُجُرف ١٠٩
 .أماهلا قالون والنحويان وشعبة وابن ذكوان خبلف عنه وقللها ورش . هار ١٠٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . األنصار –ناِر  ١١٧/ ١٠٩

 ".قطعتُ "ضم التاء احلرميان والنحويان وشعبة  . َتقطع ١١٠
 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . اشرتى ١١١
ضـــم اليـــاء وفـــتح التـــاء يف األوىل، وفـــتح اليـــاء وضـــم التـــاء يف الثانيـــة  . فَيقتُلون ويُقَتلون ١١١

 ".فُيقَتلون ويَقتُلون"الشيخان 
 . أماهلا النحويان وابن ذكوان وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون . التوراة ١١١
 . فيها النقل للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ١١١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . هداهم –أوىف  ١١٥/ ١١١
 . خفف الياء فيهما وزاد مهزة بعدها نافع . النيب –للنيب  ١١٧/ ١١٣
١١٤/ ١١٣ /
١١٨/ ١١٥ /

١٢١ 

ــــــه –تبـــــني هلـــــم يبـــــني  –تبـــــني ل
 .ينفقون نفقة –اهللا هو -هلم

 . للسوسي فيهن إلدغاما

 ".إبراهام"أبدل الياء فيهما ألفاً هشام  ".معاً "إبراهيم  ١١٤
 . وصل اهلاء بياء لفظية ابن كثري . ألبيه إال ١١٤
وأدغم الدال يف التاء ". تزيغ"أبدل الياء تاء اجلميع إال حفصاً ومحزة  . كاد يزيغ ١١٧

 .السوسي
حــــذف الــــواو البصــــري وشــــعبة واألخــــوان البــــدل و  ثالثــــة فيهــــا لــــورش . رءوف ١١٧

 ". رؤف"
 . أماهلما محزة .وضاقت -ضاقت ١١٨
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . عليهم ١١٨
 .�اية الثمن الثاين . يعلمون ١٢١

 من سورة يونس ١٠ -١٢٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا الكسائي وقفاً  .كآفة ١٢٢
 . ق فيها ألحدال ترقي . فرقة ١٢٢
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . إليهم ١٢٢
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . الكفار ١٢٣
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه . غلظة ١٢٣

 . أدغمها البصري واألخوان ".معاً "أنزلت سورة  ١٢٧/ ١٢٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خبلف له ذكوان ابنمحزة و  أماهلا ".معا"فزادتم  –زادته  ١٢٥/ ١٢٤

 .أدغمها السوسي . زادته هذه ١٢٤
 ".ترون"أبدل الياء تاء خطاب محزة  . أوال يرون ١٢٦
 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . يراكم ١٢٧
 ابـن األلـف أمـالو . أدغم الـدال يف اجلـيم البصـري وهشـام واألخـوان . لقد جاءكم ١٢٨

 . ذكوان ومحزة
وحــذف الـواو أليب عمــرو وشـعبة واألخــوين . ثــة البـدلفيهـا لـورش ثال . رءوف ١٢٨

 ".رؤف"
 . �اية السورة . العظيم ١٢٩

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 .قلل الراء ورش وأماهلا البصري والشامي وشعبة واألخوان .الر ١
 . أماهلا الدوري . للناس ٢
لف وأسـكن احلـاء املـدين والبصـري والشـامي كسر السني وحذف األ . لساِحر ٢

 ".لِسْحر"
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . مأواهم –استوى  ٨/ ٣

 ".تذّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . تذكرون ٣
 ".ضئاء"مهز الياء قنبل  . ضياء ٥
 . أدغم الالم يف الالم السوسي .منازل لتعلموا ٥
 ".نفصل"بدل الياء نوناً املدين والشامي وشعبة واألخوان أ . يفصل ٥
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النهار ٦

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".معاً "دعواهم  –الدنيا  ١٠/ ٧
 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . حتتهم األ�ار ٩
 . �اية الثمن الثالث . ملنيالعا ١٠
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  ٢٣ -١١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا الدوري . للناس ١١
١٤/ ١١/١٢ /

٢١/ ١٧ 
زيــــــــــــــــــن  –بــــــــــــــــــاخلري لقضــــــــــــــــــي

ـــــــــــف يف –للمســـــــــــرفني  –خالئ
ـــــه  –أظلـــــم ممـــــن  –كـــــذب بآيات
 . بعد ضراء

 . للسوسي فيهن اإلدغام

ضــــاد وأبــــدل اليــــاء ألفــــاً ونصــــب أجلهــــم ابــــن عــــامر فــــتح القــــاف وال . لُقِضي إليِهم أجُلهم ١١
 . وضم هاء إليهم محزة مطلقاً ". لَقَضى إليهم أجَلهم"

 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ١١
 .غلظ الالم ورش .أظلم -ظلموا ١٧/ ١٣
١٦/  ١٣ /

٢٢ 
 –جاءتـــــا –شـــــاء –وجـــــاءتم
 . وجاءهم

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل

 ".رْسلنا –رْسلهم "أسكن السني البصري  . رسلنا -رسلهم ٢١/ ١٣
١٨/  ١٥ /

٢٤/ ٢٣ 
 –وتعــــــــــاىل –يــــــــــوحى –تتلــــــــــى
 . أتاها –أجناهم

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 . أبدل مهزة القطع ألفاً وصالً ورش والسوسي . لقاءنا ائت ١٥
 أســـــقط اهلمـــــزة ونقـــــل حركتهـــــا إىل الـــــراء املكـــــي مطلقـــــاً ومحـــــزة وقفـــــاً  . بقرآن ١٥

 ".بقرَان"
 ".إَين أخاف –َيل أن "فتح الياء الثالثة  .إين أخاف –يل أن أبدله  ١٥
إبـدال اهلمـزة : أربعـة رمسيـة وهـي: حلمزة وهشام فيها وقفاً تسعة اوجـه . تلقائ نفسي ١٥

ومخسـة . ياء مع قصر األلـف وتوسـطها وطوهلـا وروم اليـاء مـع القصـر
راتــب الثالثــة، مث تســهيلها مــع إبــدال اهلمــزة ألفــاً مــع امل: قياســية وهــي

 . التوسط والقصر
 ".نفسَي إن"فتح الياء وصالً نافع والبصري  . نفسي إن ١٥
وقلــل ". وألدراكــم"فيقــرأ " وال"حــذف املكــي خبلــف عــن البــزي ألــف  . وال أدراكم ١٦

ألـــف أدراكـــم ورش، وأماهلـــا البصـــري وشـــعبة واألخـــوان وابـــن ذكـــوان 
 .خبلف عنه

 . الثاء يف التاء البصري والشامي واألخوون أدغم . لبثت ١٦
 . أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش . افرتى ١٧
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 ". تشركون"أبدل الياء تاء الشيخان  . يشركون ١٨
فــــتح اليــــاء وزاد نونــــاً ســــاكنة بعــــدها وأبــــدل الســــني شــــيناً مضــــمومة  .هو الذي يسريكم ٢٢

 ".يـَْنُشركم"وحذف الياء الثانية الشامي 
 ".متاُع احلياة"رفع العني اجلميع غري حفص  . متاع احلياة ٢٣

 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه ". معاً "الدنيا  ٢٥/ ٢٣
 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي . دارِ  ٢٥
 مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . يشاُء إىل ٢٥
 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٢٥
 . �اية الثمن الرابع . مستقيم ٢٥

 .٤٨ -٢٦: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه .احلسىن ٢٦
 .أماهلما الكسائي وقفاً  ".معاً "ذلة  –زيادة  ٢٧/ ٢٦
٢٨/ ٢٧ /
٤٠/ ٣١/٣٩ 

نقول للذين  –ات جزاء السيئ
كـــــذلك كـــــذب   –يـــــرزقكم  –
 .أعلم باملفسدين –

 .أدغمهن السوسي

 ".قْطعاً "أسكن الطاء املكي والكسائي  .ِقَطعاً  ٢٧
 .قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي .النهار –النار  ٤٥/ ٢٧
٣٠/ ٢٩ /
٤٨/ ٣٥ 

 –يُهــَدى  -مــوالهم –فكفــى 
 .مىت

 .وورش خبلف عنها أماهلن األخوان وقلله

 ".تتلو"أبدل الباء تاء الشيخان  .هنالك تبلو ٣٠
 ".املْيت"خفف الياء مسكنة الصاحبان والشامي وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٣١

 .أماهلما األخوان وقللهما الدوري وورش خبلف عنه ".معاً "فأىن  ٣٤/ ٣٢
ووقـف علـى  ". كلماتُ "زاد ألفاً بعد امليم على اجلمع نافع والشامي  .كلمُت ربك ٣٣

 .، والباقون بالتاء"كلمه"كلمت باهلاء الصاحبان والكسائي
 . أبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  . تؤفكون ٣٤
، وفــتح اليــاء واخــتلس فتحــة "يـََهــدِّي"فــتح اليــاء واهلــاء ورش واالبنــان  . أمن ال يَِهدِّي ٣٥

اليـــاء وإســـكان اهلـــاء وجـــه ثـــان  اهلـــاء قـــالون والبصـــري، ولقـــالون فـــتح
، وكسر الياء واهلاء "يَِهدِّي"، وفتح الياء وكسر اهلاء حفص "يـَْهدِّي"
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، وفـــتح اليـــاء وأســـكن اهلـــاء وخفـــف الـــدال الشـــيخان "ِيِهـــدِّي"شــعبة 

 ".يـَْهِدي"
 .النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٣٧

 .ن والبصري وقللهما ورشأماهلما األخوا . افرتاه –يفرتى  ٣٨/ ٣٧
 .أشم الصاد زاياً األخوان .تصديق ٣٧
ولكـِن "خفف النون وكسرها اللتقاء الساكنني ورفع الناس الشـيخان  .ولكنَّ الناسَ  ٤٤

 ".الناسُ 
 ".حنشرهم" بالنون بدل الياء لغري حفص .ويوم حيشرهم ٤٥
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ٤٧
 .زةأماهلا ابن ذكوان ومح .جاء ٤٧
 .�اية الثمن اخلامس . صادقني ٤٨

 ٧٠ -٤٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل .جاءتكم –جاء  –شاء  ٥٧/ ٤٩
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاء أجلهم ٤٩

 . بيعياً ورش وقنبلوأبدهلا ألفاً مداً ط. وحقق األوىل وسهل الثانية
 . والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ورش اهلمزة أبدل . يستأخرون ٤٩

ســهل اهلمــزة الثانيــة نــافع، ولــورش إبــداهلا ألفــاً وجــه آخــر، وأســقطها  ".معاً "أرأيتم  ٥٩/ ٥٠
 ". أريتم"الكسائي 

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".وقفًا◌ً "هدى  –أتاكم  ٥٧/ ٥٠
: ولقالون فيها ثالثة أوجـه. أسقط نافع اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم . آلنا ٥١

إبــداهلا ألفــاً مــع الطــول : ٣/ ٢تســهيل اهلمــزة قبــل الــالم وصــًال، / ١
 .والقصر وعلى كل منهما قصر ما بعد الالم

طــول مــا قبــل الــالم : ١/٢/٣: ولــورش وصــالً مبــا بعــدها ســبعة أوجــه 
تسـهيل مــا قبـل الــالم : ٤/٥/٦. موقصـر وتوســط وطـول مــا بعـد الــال

إبــدال اهلمــزة ألفــاً مــع : ٧وعليــه قصــر وتوســط وطــول مــا بعــد الــالم، 
وإذا وصـــلت مـــع آمنـــتم . قصـــر مـــا قبـــل الـــالم وقصـــر مـــا بعـــد الـــالم

طـول : ١: قصـر آمنـتم وعليـه: قبلهـا، ففيهـا لـورش ثالثـة عشـر وجهـاً 
وقصـر مــا قصـر مـا قبـل الـالم : ٢مـا قبـل الـالم وقصـر مـا بعـد الــالم، 
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مث توسـط . تسـهيل مـا قبـل الـالم وقصـر مـا بعـد الـالم: ٣بعد الـالم، 
طـول : ٥. طول ما قبل الالم وتوسط ما بعد الـالم: ٤: آمنتم وعليه

تسـهيل مـا قبـل الـالم وتوسـط : ٦ما قبل الالم وقصـر مـا بعـد الـالم، 
: ٨تســـهيل مـــا قبـــل الـــالم وقصـــر مـــا بعـــد الـــالم، : ٧مـــا بعـــد الـــالم، 

: ٩: مث طــول آمنــتم وعليــه. الــالم وقصــر مــا بعــد الــالم قصــر مــا قبــل
طــول مــا قبــل الـــالم : ١٠طــول مــا قبــل الــالم وطــول مــا بعــد الــالم، 

تسهيل ما قبل الالم وطول ما بعد الـالم، : ١١وقصر ما بعد الالم، 
قصـر مــا قبــل : ١٣تسـهيل مــا قبـل الــالم وقصــر مـا بعــد الــالم، : ١٢

 .الالم وقصر ما بعد الالم
طــول مــا قبـــل : ١/٢/٣: قــف علــى آآلن فلقــالون تســعة أوجــهوإذا وُ 

قصـــر مـــا قبـــل : ٤/٥/٦الـــالم وطـــول وتوســـط وقصـــر مـــا بعـــد الـــالم، 
توســط مــا قبــل : ٧/٨/٩الــالم وطــول وتوســط وقصــر مــا بعــد الــالم، 

 .الالم وطول وتوسط وقصر ما بعد الالم
 . ومحزة إن وقف كقالون، وله وصالً السكت خبلف عن خالد

وهــي أوجـه قــالون التســعة، وهــذه : ســبع وعشـرون وجهــاً  ولـورش وقفــاً 
 . األوجه التسعة تأيت لورش على كل من قصر وتوسط وطول آمنتم

 . )وجهان(ولباقي القراء تسهيل اهلمزة وصالً وإبداهلا ألفاً مشبعة 
 .ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم . قيل ٥٢

٥٩/ ٥٢ /
٦٨/ ٦٧/ ٦٤ 

ال  –أذن لكـــــم –قيـــــل للـــــذين
جعـــــــــــل  –تبـــــــــــديل لكلمـــــــــــات

ــــــــــــل لتســــــــــــكنوا -لكــــــــــــم  –اللي
 .سبحانه هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . غلظ الالم ورش . ظلموا ٥٢
 .أدغم الالم يف التاء هشام واألخوان . هل جتزون ٥٢
فيهـا لــورش ثالثــة البـدل وحلمــزة وقفــاً تسـهيل وإبــدال وإســقاط اهلمــزة  يستنبؤنك ٥٣

 ".يستهزءون"مثل 
ســـكت خلـــف علـــى الـــالم خبلـــف عنـــه وصـــًال، ولـــورش النقـــل وقصـــر  . نهقل إي وريب إ ٥٣

وفــتح يــاء ريب وصــالً نــافع والبصــري . وتوســط وطــول البــدل يف اليــاء
 ".رَيب إنه"
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 .غلظ الالم ورش . يظلمون -ظلمت ٥٤

 . أدغمها البصري وهشام واألخوان . إذ تفيضون –قد جاءتكم  ٦١/ ٥٧
 ".جتمعون"اء للشامي بتاء اخلطاب بدل الي . جيمعون ٥٨
مجيـــع ) وجهـــان(ســـهل مهـــزة الوصـــل مـــع القصـــر وأبـــدهلا ألفـــاً مشـــبعة  . قل ءآهللا ٥٩

ونقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل . القـــراء، والســـكت خللـــف خبلـــف عنـــه وصـــالً 
 . الالم ورش

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٠
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شأن ٦١
 .ركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً نقل ح . قرآن ٦١
 ".يعِزب"كسر الزاي الكسائي  .يعُزب ٦١
 ".وال أكربُ  -وال أصغرُ "رفعهما محزة  . وال اكربَ  -وال أصغرَ  ٦١
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . البشرى ٦٤

 .خبلف عنه البصري وورش ماوقلله األخوان ماأماهل ".معا"الدنيا  ٧٠/ ٦٤
 ".ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي املدين  وال َحيْزُنك  ٦٥
 .سهل اهلمزة الثانية وصالً الثالثة . شركاء إن ٦٦
 .�اية الثمن السادس . يكفرون ٧٠

 ٩٢ -٧١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٧٤/ ٧١ /
٨٠/ ٧٨ /
٩٠/ ٨٣ 

حنن  –نطبع على –قال لقومه
ءامــــــــن  –مقــــــــال هلــــــــ –لكمــــــــا
 . الغرق قال –ملوسى

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أجرْي إال"أسكن الياء املكي وشعبة واألخوان  . أجرَي إال ٧٢
٧٦/ ٧٤ /
٨٠/ ٧٧ 

 –جــــــــــــــــاءهم  –فجــــــــــــــــاءوهم 
 . جاء –جاءكم 

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل

ـــــا –موســـــى " ٨٧/ ٧٥ موســـــى "، "آياتن
 ".تبوءا –

/ ٣الفــتح مـــع القصـــر والطـــول، : ٢/ ١: فيهــا األوجـــه األربعـــة لـــورش
 . والتقليل مع التوسط والطول: ٤

٨١/ ٧٥/٨٠ /
٨٤/ ٨٣ /
٨٨/ ٨٧ 

 -ملوســــــــى  -"كلــــــــه"موســــــــى 
 .الدنيا

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

، وأبدل مهزة القطع ياء ابتـداء السوسيو  رشواواً وصالً و  اهلمزة أبدل .فرعون ائتوين ٧٩
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 . اجلميع

حــــذف األلــــف وفــــتح احلــــاء مشــــددة وأثبــــت ألفــــاً بعــــدها الشــــيخان  . ساحر ٧٩
 .وأماهلا دوري الكسائي". سحَّار"

ولــــه يف اهلمــــزة الثانيـــــة ". بــــه أالســــحر"زاد مهــــزة االســــتفهام البصــــري  . به السحر ٨١
 . التسهيل واإلبدال، مثل آلذكرين

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . الكافرين ٨٦
 . فخم راءها اجلميع وصالً وهلم لدى الوقف التفخيم والرتقيق . صرمب ٨٧
 ".بِيوتكم -بِيوتا"وشعبة كسر الباء قالون واالبنان واألخوان  . بيوتكم -بيوتا ٨٧
 .غلظ الالم ورش الصالة ٨٧
 ".لَيضلوا"فتح الياء غري الكوفيني  .لُيِضلُّوا ٨٨
 ".تتبعانِ " خفف النون ابن ذكوان . وال تتبعآنِّ  ٨٩
 . أدغمها بدون غنة خلف . بغياً وعدواً  ٨٩
 ".إنه"كسر اهلمزة يف أنه الشيخان  . ءامنت أنه ٩٠
 . سبقت بيا�ا يف الثمن السابق . اآلن ٩١
 . الدوري أماهلا . الناس ٩٢
 . �اية الثمن السابع . الغافلون ٩٢

 ١٠٩ -٩٣: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بّوأنا  ٩٣
٩٤/  ٩٣ /
٩٩/ ٩٧ /

١٠٨ 

 –جـــاءتم –جــاءك –جــاءهم
 .جاءكم -شاء

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل

 "فسل"أسقط مهزة الوصل والقطع ابن كثري والكسائي  . فاسأل ٩٤
 .أدغمها البصري وهشام واألخوان .قد جاءكم –لقد جاءك  ١٠٨/ ٩٤

ووقــف عليهــا باهلــاء ". كلمــات"أثبــت ألفــاً بعــد املــيم نــافع والشــامي  .لمت ربكك ٩٦
 ".كلمه"الصاحبان والكسائي 

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل .الدنيا ٩٨
 ".وجنعل"أبدل الياء نوناً شعبة  . وجيعل ١٠٠
 ".قُل انظروا"ضم الالم وصالً احلرميان والنحويان وابن عامر  .قل انظروا ١٠١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  . رسلنا ١٠٣
 ".نـَُنجِّ املؤمنني"فتح النون الثانية وشدد اجليم غري حفص والكسائي  .نـُْنِج املؤمنني ١٠٣

١٠٨/ ١٠٤ /
١٠٩ 

 .ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن . يوحى –اهتدى  -يتوفاكم

 ".وْهو"ان وقالون أسكن اهلاء النحوي ".معا"وهو  ١٠٩/ ١٠٧
 . أدغمها السوسي .يصيب به –هو وإن  ١٠٧
 �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء احلادي عشر، و�اية سورة يونس .احلاكمني ١٠٩

//// 
 

 الجزء الثاني عشر

 

 ٢٣ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . والشامي وشعبة واألخوان وقللها ورش أمال الراء البصري . الر ١
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . يوحى-" وقفاً "مسمًى  ٣/١٢

 ".وإن تَّولوا"شدد التاء وصالً البزي  . وإن تولوا ٣
 ".فإَين أخاف"فتح الياء وصالً الثالثة  . فإين أخاف ٣
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان ". معاً "وهو  ٤/٦

 .فيها األوجه األربعة هلشام ومحزة وقفاً  . شيءٍ  ٤
 -ويعلــــم مســــتقرها -يعلــــم مــــا ١٨/ ٦/ ٥

 .أظلم ممن
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".َساِحر"فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء األخوان  .سحر مبني ٧
 .أماهلا محزة . حاق ٨
 .اهلمزة وإبداهلا وإسقاطهاتثليث البدل لورش، وحلمزة وقفاً تسهيل  .يستهزءون ٨
 .تثليث البدل لورش، وتسهيل اهلمزة حلمزة وقفاً  . ليئوس ٩
 ".عَين إنه"فتح الياء وصالً نافع والبصري  . عّين إنه ١٠

 .رقق الراء فيهن ورش مغِفرة، نذير، كافرون ١١/١٢/١٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٢

 .واألخوان ا البصريموأماهل ورش امقلله . افرتى –افرتاه  ١٨/ ١٣
 . مقطوعة . أن ال إله إال اهللا ١٤

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . موسى –الدنيا  ١٧/ ١٥
 .ضم اهلاء محزة . إليهم ١٥
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٧
 .غلظ الالم ورش . أظلم ١٨
 ".يضعَّف" حذف األلف وشدد العني االبنان . يضاعف ٢٠
 .�اية الثمن األول . خالدون ٢٣

 ٤٠ – ٢٤: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . كاألعمى ٢٤
 ". تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  ".معاً "تذَكرون  ٣٠/ ٢٤

 ".ين لكمأَ "فتح اهلمزة الصاحبان والكسائي  . إين لكم ٢٥
 ".إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إين أخاف ٢٦

 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله . افرتاه  -نرى -"معا"نراك  ٣٥/ ٢٧
 ".بادئَ "مهز الياء مفتوحة البصري  . بادي ٢٧
وهلمــا لـدى الوقـف عليهــا . السوســي مطلقـاً ومحـزة وقفـاً  اهلمـزة أبـدل . الرأي ٢٧

 . ثة العارض والقصر مع الرومثال: أربعة أوجه
 . أدغم الالم يف النون الكسائي . بل نظنكم ٢٧
ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة نــــافع، وأبــــدهلا ألفــــاً ورش وجــــه ثــــان، وأســــقطها  .  أرأيتم ٢٨

 ". أريتم"الكسائي 
 .فيها لورش األوجه األربعة وأماهلا األخوان . آتاين ٢٨
 ".فَعِميت"الثالثة والشامي وشعبة  فتح العني وخفف امليم . فـَُعمِّيت ٢٨
 ".أجرْي إال "أسكن الياء املكي وشعبة واألخوان  . إن أجرَي إال ٢٩
وقلـــل الـــراء ورش ". ولكـــَين أراكـــم"فـــتح اليـــاء نـــافع والبـــزي والبصـــري  . ولكين أراكم ٢٩

 . وأماهلا البصري واألخوان
 -أقــــــول لكــــــم –يــــــا قــــــوم مــــــن ٣١/ ٣٠

 .أعلم مبا –أقول للذين 
 . للسوسي فيهن اإلدغام
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نصحَي إن –إَين إذاً "فتح الياء نافع والبصري  . نصحي إن –إين إذاً  ٣٤/ ٣١

 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جادلتنا ٣٢
وفيهـــا لـــدى الوقـــف عليهـــا األوجـــه الثالثـــة  .كـــوان ومحـــزةذ  ابـــن أماهلـــا . شاء ٣٣

 . حلمزة وهشام
 بياء ابن كثري وصل اهلاء وإليه تُرجعون ٣٤
 . رقق الراء ورش . إجرامي ٣٥
 وقف محزة وهشام باإلدغم مع السكون احملض واإلمشام والروم بريءٌ  ٣٥
 وقف عليها محزة بالتسهيل فقط تبتئس ٣٦
 .غلظ الالم ورش .ظلموا ٣٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤٠
والبصـري، وحقـق األوىل وسـهل  أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبـزي . جاَء أمرنا ٤٠

 . الثانية قنبل وورش وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 ".كِل زوجني"أسقط التنوين مجيعهم غري حفص  .من كٍل زوجني ٤٠
 . �اية الثمن الثاين . قليل ٤٠

 ٦١ -٤١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأماهلـا  ورش وقلـل الـراء". ُجمْرَاهـا"ي وشـعبة ضـم املـيم الثالثـة والشـام . َجمْراها ٤١
 .ي واألخوان وافقهم حفص، وفتحها الباقونالبصر 

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن ".معا"ونادى  –ومرساها  ٤٥/ ٤٢/ ٤١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وِهي ٤٢
 ".يا بينِّ "كسر الياء غري عاصم  . يا بينَّ  ٤٢
أظهر البـاء عنـد املـيم ورش وابـن عـامر وخلـف قـوالً واحـداً، وأدغمهـا  .عنااركب م ٤٢

والبـــاقون باإلدغـــام قـــوال واحـــداً وهـــم . خبـــالف قـــالون والبـــزي وخـــالد
 ..قنبل والبصري وعاصم والكسائي 

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماهل ورش امقلله . جبار –الكافرين  ٥٩/ ٤٢
٤٥/ ٤٣ /

٦١/ ٥٣/ ٤٧ 
فقــــــال  –يــــــوم مــــــنال –قــــــال ال

 –حنــــن لــــك -قــــال رب –رب
 .غريه هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أشم كسرة احلرف األول ضمة هشام والكسائي . غيض –"معا"قيل  ٤٤/٤٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة الثالثة . ويا مساُء أقلعي ٤٤
 "عِمَل غريَ "كسائي ال" غري"كسر امليم وبىن الالم على الفتح ونصب  . َعَمٌل غريُ  ٤٦
، وفـــتح الـــالم "تســـألين مـــا لـــيس"زاد يـــاء وصـــالً بعـــد النـــون البصـــري  . تسألِن ما ليس ٤٦

، وفــــتح الــــالم وشــــدد النــــون "تســــأَلنِّ "وشــــدد النــــون قــــالون والشــــامي 
وفتح الالم وشدد النون وزاد ياء بعـد النـون ". تسأَلنَّ "مفتوحة املكي 

 ".تسأَلينِّ "ورش وصالً 
 ".إَين أعوذ –إَين أعظك "فتح الياء وصالً الثالثة  إين أعوذ – أعظك إين ٤٧/ ٤٦

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . تغفر يل ٤٧
 ". غريِهِ "رقق الراء ورش، وجرها وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "من إله غريُُه  ٦١/ ٥٠

 ". أجرْي إال"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان  . إن أجرَي إال ٥١
 ".فطرَين أفال"فتح الياء وصالً نافع والبزي  . فطرين ٥١
 . ال ترقيق لورش فيها .مدراراً  ٥٢
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . اعرتاك ٥٤
 ".إَين أشهد"فتح الياء نافع وحده  . إين أشهد ٥٤
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٥٦
 ".فإن تَّولوا"شدد التاء البزي وصالً  . لوافإن تو  ٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٥٨
أســقط إحــدى اهلمــزتني قــالون والبــزي والبصــري وحقــق األوىل وســهل  .جاء أمرنا ٥٨

 . الثانية قنبل وورش وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 .عنهالبصري وورش خبلف  اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٦٠
 . �اية الثمن الثالث . جميب ٦١

 ٨٣ -٦٢: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

الفــتح مــع القصــر والطــول، والتقليــل مــع : فيهــا األوجــه األربعــة لــورش . آباءنا –أتنهانا  ٦٢
 .وأمال تنهانا األخوان. التوسط والطول

اً وجــــه ثــــان، وأســــقطها ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة نــــافع، وأبــــدهلا ورش ألفــــ .أرأيتم ٦٣
 .الكسائي

 .فيها األوجه األربعة لورش واإلمالة لألخوين . وءاتاين ٦٣
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها .ديارهم -دارِكم ٦٧/ ٦٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبـزي والبصـري، وحقـق األوىل وسـهل  جاء أمر -جاء أمرنا ٦٦/٧٦

 . ا إبداهلا ألفاَ مشبعة وجه ثانالثانية قنبل وورش وهلم
٦٩/ ٦٦ /
٧٦/ ٧٤ /

٨٢/ ٧٨/ ٧٧ 

 –"معـاً "جاءت  -"كله"جاء 
 .جاءه –جاءته 

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل

٧٦/ ٦٦ /
٧٩/ ٧٨ /
٨١/ ٨٠ 

 –أمــــر ربــــك  –خــــزي يومئــــذ 
قــال  –لــتعلم مـا  -أطهـر لكـم

 .رسل ربك –لو 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . ، وسهل مهزتا وقفاً محزة"يوَمئذ"ع والكسائي فتح امليم ناف . يوِمئذ ٦٦
 .غلظ الالم ورش ظلموا ٦٧
 "مثوداً "نون الدال بالنصب اجلميع غري حفص ومحزة  . أال إن مثوداْ  ٦٨
 ".لثمودٍ "نو�ا باجلر الكسائي وحده  .أال بعد لثمودَ  ٦٨

 .أدغمها البصري وهشام واألخوان .قد جاء –لقد جاءت  ٧٦/ ٦٩
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  ".معاً "رسلنا  ٧٧/ ٦٩
 .واألخوان ا البصريموأماهل ورش امقلله . البشرى –بالبشرى  ٧٤/ ٦٩

 "ِسْلم"كسر السني وأسكن الالم وحذف األلف الشيخان  .قال َسالم ٦٩
أمـــال اهلمـــزة أبـــو عمـــرو وقلـــل الـــراء واهلمـــزة مـــع تثليـــث البـــدل ورش،  . رأى أيديهم ٧٠

 . لراء واهلمزة ابن ذكوان وشعبة واألخوانوأمال ا
أســقط إحــدى اهلمــزتني البصــري، وســهل األوىل وحقــق الثانيــة قــالون  . ومن وراء إسحاق ٧١

والبـزي مـع التوسـط والقصـر، وحقــق األوىل وسـهل الثانيـة وأبـدهلا يــاء 
 . ورش وقنبل) وجهان(مشبعة 

 ".يعقوبُ "رفعها احلرميان والنحويان وشعبة  .يعقوبَ  ٧١
 .وورش خبلف عنه دوريال اوقلله األخوانا أماهل  . يا ويلىت ٧٢
أدخل ألفاً بـني اهلمـزتني وسـهل الثانيـة قـالون والبصـري وهشـام، وهـو  . أألد ٧٧

إحدى الوجهني لـه، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق، وسهلها 
 مــن دون إدخــال املكــي وورش وهــو أحــد الــوجهني لـــه، والوجــه الثــاين

 .إبداهلا ألفاً مداً طبيعياً 
 .أشم كسرة السني ضمة املدين والشامي والكسائي . سيء بم ٧٧
 . أماهلا محزة . وضاق ٧٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً  . السيئات ٧٨
 ".وال ختزوين"أثبت الياء وصالً البصري  . وال ختزون ٧٨
 ".ضيفَي أليس"ي فتح الياء وصالً املدين والبصر  . ضيفْي أليس ٧٨
 ".فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  . فأسر ٨١
 ، وسهل مهزتا وقفاً محزة"امرأُتك"رفعها الصاحبان  . إال امرأَتك ٨١
 . �اية الثمن الرابع . ببعيد ٨٣

 ١٠٧ -٨٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .سر اهلاء الكسائيرقق الراء ورش، وجرها وك . إله غريُهُ  ٨٤
، وأمــال الــراء البصــري "إَين أراكــم" فــتح اليــاء نــافع والبــزي والبصــري  .إين أراكم ٨٤

 . واألخوان وقللها ورش
 ".وإَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . وإين أخاف ٨٤
 ".بقيه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . بقيت اهللا ٨٦
، "أصـــلواتك"م واأللـــف الثالثــة والشــامي وشــعبة أثبــت واواً بــني الــال . أصالتك ٨٧

 . وغلظ الالم ورش
وحلمــــزة وهشــــام لــــدى . ســــهل اهلمــــزة وأبــــدهلا يــــاء مكســــورة الثالثــــة . نشاُء إنك ٨٧

 .اثنا عشر وجها) نشاءُ (الوقف على 
 . سهل الثانية املدين وأبدهلا ألفاً ورش وجه ثان وأسقطها الكسائي .أرأيتم ٨٨
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أ�اكم ٨٨

٩٤/ ٨٨ /
١٠١  

 –"معـــــاً "ظلمـــــوا  -اإلصـــــالح 
 .ظلمناهم

 . غلظ الالم ورش

 ".توفيقَي إال"فتح الياء نافع والبصري والشامي  . توفيقي إال ٨٨
 ".شقاقَي أن"فتح الياء الثالثة  . شقاقي أن ٨٩

٩١/١٠٠/
١٠٢ 

 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله ".معاً "القرى  –لنراك 

 ".أرهطَي أعز"فتح الياء الثالثة وابن ذكوان  . أرهطي أعز ٩٢
 . أدغمها اجلميع غري حفص واملكي . اختذمتوه ٩٢
 ".مكاناتكم"أثبت ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ٩٣

١٠١/ ٩٤ /
١٠٧ 

 .خبلف له يف األخريةذكوان  ابنو محزة  نأماهل زادوهم  -شاء -"معاً "جاء 
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أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري، وحقق األوىل وسـهل  . جاء أمرنا ٩٤

 . الثانية قنبل وورش، وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 .ودوري الكسائي ا البصريموأماهل ورش امقلله . النار –ديارهم  ١٠٦/ ٩٤

 .واألخوان الشاميو  البصري أدغمها . بعدت مثود ٩٥
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . موسى ٩٦

١٠١/ ٩٩ /
١٠٦/ ١٠٣ 

 –أمـــــــر ربـــــــك –املرفــــــود ذلـــــــك
 . النار هلم –األخرة ذلك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهي ١٠٢
 . أماهلا محزة . خاف ١٠٣
 . الراء ورش أبدل اهلمزة واواً ورش مطلقاً ومحزة وقفاً، ورقق . نؤخره ١٠٤
وأثبــت اليــاء وصــالً . مطلقــاً ومحــزة وقفــاً  أبــدل اهلمــزة ورش والسوســي . يوم يأت ال تكلم ١٠٥

وشـدد تـاء ". يـأيت ال"املدين والنحويان، وأثبتهـا يف احلـالني ابـن كثـري 
 ".ال تَّكلم"تكلم وصالً مع إشباع األلف البزي 

 . �اية الثمن اخلامس . يريد ١٠٧

 من يوسف ١٧ – ١٠٨ :الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".َسعدوا"فتح السني الثالثة والشامي وشعبة  . ُسِعدوا ١٠٨
١١٨/ ١٠٨ /

١٢٠ 
 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل . جاءك -"معاً "شاء 

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوانا أماهل ".وقفاً "موسى الكتاب  ١١٠
١١٤/ ١١٠ /

١١٩ 
 –لصالة طريفا –فاختلف فيه

 .جهنم من –السيئات ذلك
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وإْن كالً "خفف النون احلرميان وشعبة  . وإنَّ كالً  ١١١
ا"خفف امليم احلرميان والنحويان  . كالً ملا ١١١

َ
 ".كالً مل

١١٣/١١٤ /
١١٦ 

 .غلظ الالم ورش .الصالة -"معاً "ظلموا 

 .الكسائي ودوري صريوأماهلا الب ورش قللها . النهار ١١٤
١٢٠/ ١١٤ /

١١٧ 
 .واألخوان البصري نوأماهل ورش نقلله . القرى –" معاً "ذكرى 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١١٩
ووقـــف عليهـــا محـــزة . ال إبـــدال للـــواو فيهـــا لـــورش، ولـــه ثليـــث البـــدل . فؤادك ١٢٠

 . بإبدال اهلمزة واواً 
 ".كاناتكم م"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ١٢١
 ".يَرِجع"فتح الياء وكسر اجليم االبنان والبصري وشعبة واألخوان  . يـُْرَجع األمر ١٢٣
وهـــي �ايـــة ". يعملـــون"أبـــدل التـــاء يـــاء الصـــاحبان وشـــعبة واألخـــوان  . عما تعملون ١٢٣

 .سورة هود عليه السالم

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . قلل الراء ورش وأماهلا البصري والشامي وشعبة واألخوان . الر ١

 .  النقل فيهما للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن –قرآنا  ٣/ ٢
 -حنـــــن نقـــــص -تعقلـــــون حنـــــن ٩/ ٥/ ٤/ ٣

 -لــــك كيــــداً  –القمــــر رأيــــتهم 
 . خيل لكم

  . اإلدغام فيهن للسوسي خبلف له يف األخرية

، "يـا أبـهْ "ووقـف عليهـا باهلـاء االبنـان ". يا أبـتَ "مر فتح التاء ابن عا . يا أبتِ  ٤
 .وحلمزة وقفاً حتقيق اهلمزة مع املد والتسهيل مع املد والقصر

 ".يا بينِّ "كسر الياء اجلميع ما عدا حفصاً  . يا بينَّ  ٥
وفيهـــــا اإلمالـــــة لـــــدوري الكســـــائي والتقليـــــل . أبـــــدل اهلمـــــزة السوســـــي . رؤياك ٥

 . للبصري وورش خبلف عنه
، ووقــف علــى التــاء "آيــت للســائلني"حـذف األلــف بعــد اليــاء املكــي  . آيات للسائلني ٧

 ". آيه"باهلاء 
 .ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . مبني اقتلوا ٩

ووقــف عليهــا باهلــاء الصــاحبان ". غيابــات"زاد ألفــاً بعــد البــاء املــدين  ".معاً "غيابت  ١٥/ ١٠
 ". غيابه"والكسائي 

وورش وأبــــدل مهزتــــا السوســـــي . اإلمشــــام واالخــــتالس فيهــــا للجميــــع . ال تأمنا ١١
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

وكسر العـني ". نرتع ونلعب"قرأمها بالنون بدل الياء االبنان والبصري  . يرتْع ويلعبْ  ١٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . يف يرتع احلرميان

وفــتح يــاء اإلضــافة وصــالً ". لُيحــزِنينَ "ضــم اليــاء وكســر الــزاي املــدين  . لَيْحزُنين أن ١٣
 ".ليحزنَين أن"احلرميان 

 .أبدهلا مطلقاً ورش والسوسي والكسائي، ووقفاً محزة . الذئب ١٤/ ١٣
 . �اية الثمن السادس . ال يشعرون ١٥

  ٣٥ -١٦: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

رش مطلقـاً، وإن وقـف وإن وفيهـا البـدل لـو . وابـن ذكـوان محـزة أماهلـا . جاءوا أباهم ١٦
 .وصل فاإلشباع دون التوسط والقصر

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . وجاءوا على ١٨
 . أدغمها هشام واألخوين . بل سولت ١٨
وأدغـــم التـــاء يف الســـني النحويــــان . أمـــال جـــاءت ابـــن ذكـــوان ومحــــزة . وجاءت سيارة ١٩

 . ومحزة
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان اهلنأم فتاها -عسى -مثواه -فأدىل ٣٠/ ٢١/ ١٩

وأماهلــا ". يــا بشــرايَ "زاد يــاء مفتوحــة بعــد األلــف الثالثــة وابــن عــامر  . يا بشرى ١٩
األخوان وقللها ورش، وللبصري الفتح واإلمالة والتقليل، والفتح وهو 

 . املختار
٢١/ ٢٠ /
٢٦/ ٢٣ /

٣٤/ ٣٣/ ٢٩ 

ليوســـــــف  -هـــــــم معـــــــدودة ار د
وشـــــــــــــهد  -لـــــــــــــك قـــــــــــــال –يف

قـــــال  -إنـــــك كنـــــت  -شـــــاهد
 .إنه هو -رب

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . لنراها -اشرتاه ٣٠/ ٢١
 . فخم راءها اجلميع وصًال، وهلم لدى الوقف التفخيم والرتقيق . مصر ٢١
 .الدوري أماهلا .الناسِ  ٢١
وكســر اهلــاء ومهــز اليــاء هشــام  ".ِهيــت"كسـر اهلــاء نــافع وابــن ذكــوان  . َهْيَت لك ٢٣

 .وضم التاء املكي وهشام خبلف عنه". ِهْئت"
 ".رَيب أحسن"فتح الياء مسا وصالً  . ريب أحسن ٢٣
 . أماهلا دوري الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . مثواي ٢٣

أمــال اهلمــزة البصــري، وقلــل الــراء واهلمــزة وثلــث البــدل ورش، وأمــال  ". معاً "رأى  ٢٨/ ٢٤
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 . مزة والراء ابن ذكوان وشعبة واألخواناهل

 . سهل اهلمزة الثانية مسا . الفحشاَء إنه ٢٤
 ".املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  . املخَلصني ٢٤
وحلمـــــزة وقفـــــاً تســـــهيل اهلمـــــزة وإســـــقاطها . ثلـــــث البـــــدل فيهـــــا ورش . اخلاطئني ٢٩

 ).وجهان(
 .وانأدغمها البصري وهشام واألخ . قد شغفها ٣٠
 ".وقالُت اخرج"ضم التاء وصالً احلرميان والشامي والكسائي  . وقالِت اخرج ٣١
 ". حاشا هللا"زاد ألفاً بعد الشني وصالً البصري  . حاش هللا ٣١
 . �اية الثمن السابع . حني ٣٥

 ٥٢ -٣٦: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمـال راء أراين البصـري واألخـوان ". إينَ "والبصـري فتح ياء إين نـافع  ". معاً "إين أراين  ٣٦
 ". أراينَ "وفتح ياءها الثالثة . وقللها ورش

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل نبأتكما -رأسه -رأسي ٣٧/ ٤١/ ٣٦
 .ال بدل فيها للجميع، إال محزة وقفاً  . نبئنا ٣٦
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها نراك  ٣٦

٤٢/ ٣٧ /
٤٩/ ٤٨ 

ذكــــر  -وقــــال للــــذي -قــــال ال
 ".معاً "من بعد ذلك  -ربه

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".رَيب إين"فتح الياء األوىل وصالً املدين والبصري  . ريب إين ٣٧
 ".آبائَي إبراهيم"فتح الياء األوىل وصالً غري الكوفيني  .آبائي إبراهيم ٣٨

 .وريالد نأماهل ".كله"الناِس  ٤٦/ ٤٠/ ٣٨
أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون والبصــري وهشــام علــى  . أأرباب ٣٩

وســهل اهلمــزة . أحـد وجهيــه، والوجـه الثــاين لــه اإلدخـال مــع التحقيـق
 . الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري

 .غلظ الالم ورش .فيصلب ٤١
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . فأنساه ٤٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش الراء قلل". إينَ "فتح الياء مسا  . ين أرىإ ٤٣
 . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة الثالثة . املأل أفتوين ٤٣
أبــدل اهلمــزة فيهمــا السوســي وقللهمــا أبــو عمــرو وورش خبلــف عنــه،  .للرؤيا –رؤياي  ٤٣
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 . وأماهلما الكسائي

 . نافع أثبت ألف أنا وصالً  . أنا أنبئكم ٤٥
 ".لعلَي أرجع"فتح الياء وصالً غري الكوفيني  . لعلي أرجع ٤٦
ــــا"أســــكن اهلمــــزة اجلميــــع إال حفصــــاً  . دأَبا ٤٧ وأبــــدل اهلمــــزة السوســــي ". دأْب

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ورقق الراء ورش ".تعصرون"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  . يعصرون ٤٩
 .واً وصالً ورش والسوسي، وحلمزة وقفاً اإلبدالأبدل اهلمزة وا .امللك ائتوين ٥٠
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءه ٥٠
 ". َفَسْله"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  . فسئله ٥٠
 ".حاشا هللا"أثبت األلف وصالً ووقفاً البصري  . حاش هللا ٥١
وهـــي �ايـــة الـــثمن . صــر محـــزة وقفـــاً ســهل اهلمـــزة مـــع املـــد املشـــبع والق . اخلائنني ٥٢

 . الثامن، وكذلك اجلزء الثاين عشر

//// 
 

 الجزء الثالث عشر 
   ٧٦ -٥٣: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".رَيب إن -نفسَي إن"فتح الياء وصالً نافع وأبو عمرو  . ريب إن -نفسي إن ٥٣
الــــواو وقصــــره قــــالون والبــــزي، وهلمــــا  ســــهل اهلمــــزة األوىل مــــع توســــط . بالسوء إال ٥٣

ولــورش وقنبـــل ". بالســّو إال"إبــداهلا واواً مــع إدغــام الــواو األوىل فيهــا 
. حتقيـــق األوىل وتســـهيل الثانيـــة، وهلمـــا إبـــداهلا يـــاء مشـــبعة وجـــه ثـــان

 . وأسقط اهلمزة األوىل مع قصر الواو وتوسطه البصري
ي وصـــالً أبـــدل اهلمـــزة واواً يف األوىل وألفـــاً يف الثانيـــة، لـــورش والسوســـ . قال ائتوين -امللك ائتوين ٥٤/٥٩

 . وحلمزة وقفاً اإلبدال والتحقيق
٥٨/ ٥٦ /
٦٢/ ٦٠ /
٦٦/ ٦٥ /
٧٦/ ٧٢ 

 -نصـيب برمحتنـا -ليوسف يف
فــــال كيـــــل  –يوســــف فــــدخلوا 

ذلـــــك   -وقـــــال لفتيتـــــه–لكـــــم 
ــــــــــل ــــــــــن -كي نفقــــــــــد  -قــــــــــال ل
 .كذلك كدنا  -صواع

 .للسوسي فيهن اإلدغام



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٠٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نشاء"بالنون بدل الياء البن كثري  .حيث يشاء ٥٦
 . وسهل اهلمزة الثانية مسا. أمال جاء ابن ذكوان ومحزة . وجاَء ِإخوة ٥٨
 ".أَين أويف"فتح الياء نافع وحده  . أين أويف ٥٩
وحــــذف األلــــف وأبــــدل النــــون تــــاء . أدغــــم الــــالم يف الــــالم السوســــي .وقال لفتيانه ٦٢

 ". لفتيته"الثالثة والشامي وشعبة 
 ".يكتل"أبدل النون ياء األخوان  . نكتل ٦٣
كســـر احلـــاء وحـــذف األلـــف وأســـكن الفـــاء الثالثـــة وشـــعبة والشـــامي  . خري َحاِفظاً  ٦٤

 ".ِحْفظاً "
 . ضم اهلاء فيهما محزة مطلقاً  . عليهم -إليهم ٦٥/٧١

 أبــدل". اً تؤتــوين موثقــ"أثبــت اليــاء مطلقــاً ابــن كثــري، ووصــالً البصــري  . تؤتون موثقاً   ٦٦
 .رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة و اهلمز 

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . قضاها ٦٨
 .الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٨
قصر البـدل مـع فـتح ذات اليـاء، : ولورش أربعة أوجه. أماهلا األخوان . ءاوى ٦٩

 . وتوسط البدل مع التقليل، وطول البدل مع الفتح والتقليل
 . وأثبت ألف أنا وصالً نافع". إَين أنا"فتح الياء يف إين الثالثة  . إين أنا أخوك ٦٩
 .رش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً و اهلمز  أبدل . مؤذن ٧٠
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ياء  اهلمزة أبدل . جئنا ٧٣
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء الثالثة ". معاً "وعاء أخيه  ٧٦
 ".درجاِت من"أسقط التنوين غري الكوفيني  . مندرجاٍت  ٧٦
 . �اية الثمن األول . عليم ٧٦

 
 

  ١٠٠ -٧٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وهشام واألخوان البصريأدغم الدال يف السني  . فقد سرق ٧٧
٨٠/ ٧٧ /

٩٢/ ٨٣/٨٦ /
٩٨/ ٩٦ /

 -أعلـــــــــــــم مبـــــــــــــا -يوســـــــــــــف يف
إنــــه  -يـــاذن يل -يوســـف فلـــن

 .للسوسي فيهن اإلدغام



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٠٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 -"معـاً "أعلـم مـن  -"كلـه"هـو ١٠٠

تاويـل  -استغفر لكم -قال ال
 . روياي

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . نراك ٧٨
ال  –ال تيأســــــــــوا  -استيأســــــــــوا ٨٧/ ٨٠

 . ييأس
" قــــدم اهلمــــزة مبدلــــة بــــألف وأخــــر اليــــاء مفتوحــــة البــــزي خبلــــف عنــــه 

 . لورش التوسط والطول يف اللنيو ". ياَيس -ال تاَيسوا -استاَيسوا
وفــتح اليــاء الثانيــة الثالثــة ". َيل أيب"فــتح اليــاء األوىل نــافع والبصــري  . يل أيب أو ٨٠

 ". يل أَيب أو"
أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسـائي مطلقـاً ومحـزة  . واسأل ٨٢

 ".وسل"وقفاً 
 .هشام واألخوان أدغمها . بل سولت ٨٣

٨٤ /٨٣ /
٩٦/ ٨٨ 

 –تــــــوىل  -"وقفــــــاً "عســــــى اهللا 
 . ألقاه -مزجاة

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 .ماخبلف عنهوالدوري ورش  اوقلله األخوان اأماهل . يا أسفى ٨٤
 ".وحزَين إىل"فتح الياء املدين والبصري والشامي  . وحزين إىل ٨٦
وسـهل الثانيـة . الثانية قالون والبصري أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل . قالوا أإنك ٩٠

. وأدخـل هشـام ألفــاً بـني اهلمـزتني خبلـف عنــه. مـن دون إدخـال ورش
 ".قالوا إنك"وأسقط ابن كثري مهزة االستفهام 

 ".يتقي"أثبت ياء بعد القاف قنبل يف احلالني  . من يتق ٩٠
 . وإسقاطهاتسهيل اهلمزة : وحلمزة وقفاً وجهان. ثلث البدل ورش . خلاطئني ٩١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٩٢
: وجهـــــان مـــــزة وقفـــــاً حلو  ،رش والسوســـــي مطلقـــــاً ة ألفـــــاً و اهلمـــــز  أبـــــدل . وأْتوين ٩٣

 .اإلبدال والتحقيق
 .غلظ الالم ورش فصلت ٩٤

٩٩/ ٩٦ /
١٠٠ 

 . وابن ذكوان محزة نأماهل . شاء –" معاً "جاء 

 ". َين أعلمإ"فتح الياء الثالثة  . إين أعلم ٩٦
 . أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري . استغفر لنا ٩٧

 ".َيب إذ -رَيب إنه"فتح الياء نافع والبصري  . ْيب إذ -رْيب إنه ١٠٠/ ٩٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٠٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا األخوان. فيها لورش األوجه األربعة . ءاوى ٩٩
: ميـــع وجهــــانوأمــــا الوقـــف فللج. ال ترقيـــق للـــراء فيهــــا لـــورش وصـــالً  . مصر ٩٩

 . التفخيم والرتقيق
 ".يا أبه"ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح التاء ابن عامر  . يا أبتِ  ١٠٠
وأمال األلف الكسـائي وقللهـا البصـري . رش والسوسيو  اهلمزة أبدل . رؤياي ١٠٠

 .وورش خبلف عنه
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جعلها ١٠٠
 ".إخوَيت إن"فتح الياء وصالً ورش وحده  . نإخويت إ ١٠٠
 .التسهيل واإلبدال: يف اهلمزة الثانية للثالثة وجهان . يشاُء إنه ١٠٠
 . �اية الثمن الثاين . احلكيم ١٠٠

 من سورة الرعد ٥ -١٠١: ن الثالثالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ف عنهالبصري وورش خبل اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ١٠١
 . أدغم التاء يف التاء السوسي . واآلخرة توفين ١٠١

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليهم من –لديهم إذ  ١٠٩/ ١٠٢
 . الدوري أماهلا . الناس ١٠٣
، "وكـــاِئن"زاد املكـــي ألفـــاً بعـــد الكـــاف وكســـر اهلمـــزة وحـــذف اليـــاء  . وكأين ١٠٥

 ".وكأي"ووقف عليها البصري بالياء 
 ". سبيلَي أدعوا"فتح الياء نافع وحده  . بيلي أدعواس ١٠٨
". يُــوَحى"أبــدل النــون يــاء واليــاء ألفــاً وفــتح احلــاء اجلميــع إال حفصــاً  . نُوِحي إليهم ١٠٩

  .ورش خبلف عنه اقللهو  األخوان اأماهلو 
 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . يفرتى -القرى ١١١/ ١٠٩

 ".يعقلون"بياء الغيبة الصاحبان واألخوان  قرأها . تعقلون ١٠٩
قـــــدم اهلمـــــزة مبدلـــــة بـــــألف وأخـــــر اليـــــاء مفتوحـــــة البـــــزي خبلـــــف عنـــــه  . استيأس ١١٠

 . ولورش التوسط والطول يف اللني". استاَيس"
بوا"شدد الذال غري الكوفيني  . ُكِذبوا ١١٠  ".كذِّ
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١١٠
ون ســاكنة بعــد النــون وخفــف اجلــيم وأســكن اليــاء اجلميــع عــدا زاد نــ . فنجي ١١٠

 ".فنـُْنِجيْ "الشامي وعاصم 



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٠٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . تصديق ١١١
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "هدى  ١١١
 . �اية سورة يوسف عليه السالم . يؤمنون ١١١

 
 



 يانالب الكلمة رقم اآلية
 . قلل الراء ورش وأماهلا النحويان والشامي وشعبة ومحزة . املر ١
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١
 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل "وقفاً "مسمى  –استوى  ٢
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٣
 . أدغم التاء يف اجليم السوسي . الثمرات جعل ٣
 ".يَغشِّي"ح الغني وشدد الشني شعبة واألخوان فت . يـُْغِشي ٣
وزرٍع وخنيـٍل "جر الكلمات األربعـة املـدين والشـامي وشـعبة واألخـوان  . وزرٌع وخنيٌل صنواٌن وغريُ  ٤

 ".صنواٍن وغريِ 
 األخوان اأماهل". تسقى"بتاء التأنيث للجميع عدا الشامي وعاصم  . يسقى ٤

 .ورش خبلف عنه اوقلله
 ".ويفضل"الياء بدل النون لألخوين ب . ونفضل ٤
 ".األْكل"أسكن الكاف احلرميان  .اُألُكل ٤
 .أدغم الباء يف الفاء النحويان وخالد تعجب فعجب  ٥
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسـهل الثانيـة قـالون وأبـوعمرو وسـهل الثانيـة  . أِءذا كنا ٥

شـــامي وأســـقط مهـــزة االســـتفهام ال. مـــن دون إدخـــال ابـــن كثـــري وورش
 ".إذا كنا"

وأدخـــل ألفـــاً بـــني . أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة البصـــري . أِءنا ٥
وسـهل الثانيـة مـن دون إدخـال ابـن  . اهلمزتني وحقق الثانية ابن عـامر

 ".إنا"وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي . كثري
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٥
 . �اية الثمن الثالث . دونخال ٥

 ١٨ -٦: الثمن الرابع



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٠٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان لربم احلسىن–قبلهم املثالت ١٨/ ٦

 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٦
 ".وايل –هادي "أثبت الياء وقفاً املكي  . والٍ  –هاٍد  ١١/ ٧

١٣/ ١١/ ٨ /
١٨/ ١٦/ ١٤ 

 -بالنهــــــــــار لـــــــــــه -يعلــــــــــم مـــــــــــا
 -احملــــــــال لــــــــه -فيصــــــــيب بــــــــا

 .األمثال للذين -خالق كل

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . احلسىن –أنثى  ١٨/ ٨
١٤/ ١٠/ ٨ /

١٧ 
 -الكـــافرين -بالنهــار -مبقــدار

 .النار
 .البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله

 ".املتعايل"أثبت الياء يف احلالني املكي  . املتعال ٩
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٣
 . أدغمها غري حفص واملكي . أفاختذمت ١٦

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .مأواهم –األعمى  ١٨/ ١٦
 ".يستوي"اء شعبة واألخوان ياء أبدل الت . تستوي الظلمات ١٦
 ".توقدون"بالتاء للثالثة والشامي وشعبة  . يوقدون ١٧
 . �اية الثمن الرابع . املهاد ١٨

 ٣٤ – ١٩: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".وقفاً "هلدى  –أعمى  ٣١/ ١٩
 . ظ والرتقيقغلظ الالم ورش وصالً وله يف الوقف التغلي " معاً "يوصل ٢٥/  ٢١
 . غلظ الالم ورش . صلح -الصالة  ٢٣/ ٢٢

ت -ويقِدر –ِسراً  ٣١/ ٢٦/ ٢٢  . رقق الراء فيهن ورش .سريِّ
 . .، وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمز بني بني وحذفهتثليث البدل لورش .يدرءون ٢٢

٢٤/ ٢٢ /
٢٩/ ٢٦ /
٣٤/ ٣١ 

الــــــــدنيا  -"معــــــــاً وقفــــــــاً "عقــــــــىب
 املوتى -طوىب -" كله"

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان نأماهل

٢٤/ ٢٢ /
٢٥/٣١ 

 .البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله .دارهم -"كله"الدار 

قصر البدل األول وفـتح : ٤/ ٣/ ٢/ ١: عشر وجهاً أحدفيها لورش  .آمنوا، طوىب، مئاب ٢٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
الذات وقصر وتوسط وطول البدل العارض مع اإلسـكان، مث القصـر 

توســــط البــــدل األول وتقليــــل الــــذات وتوســــط : ٧/ ٦/ ٥.وممــــع الــــر 
/ ٩/ ٨. وطــــول البــــدل العــــارض مــــع اإلســــكان، وتوســــطه مــــع الــــروم

طــول البــدل األول وعليــه فــتح الــذات وتقليلــه وعلــى كــل : ١١/ ١٠
 .منهما طول البدل العارض مع اإلسكان والروم

 -كلـــم بــــه  -الصـــاحلات طـــوىب ٣٣/ ٣١/ ٢٩
 . زين للذين

 .للسوسي هنفي اإلدغام

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم الذي ٣٠
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرآناً  ٣١
قـــــدم اهلمـــــزة مبدلـــــة بـــــألف وأخـــــر اليـــــاء مفتوحـــــة البـــــزي خبلـــــف عنـــــه  . ييأس ٣١

 ولورش التوسط والطول يف اللني". ياَيس"
 ".لقُد استهزئ"ضم الدال وصالً احلرميان والشامي والكسائي  .ولقِد استهزئ ٣٢
 . أدغم الذال يف التاء غري املكي وحفص . أخذتم ٣٢
 ". وَصدوا"فتح الصاد غري الكوفيني  . وُصدوا ٣٣
 . كسائيهشام وال أدغمها . بل زين ٣٣
 ".هادي"أثبت الياء وقفاً ابن كثري  . هاد ٣٣
 .وهي �اية الثمن اخلامس". واقي" أثبت الياء وقفاً املكي  . قوا ٣٤

 من سورة إبراهيم ٩ -٣٥: ن السادسالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".أْكلها"أسكن الكاف مسا  . أُكلها ٣٥
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كلها وقفاً "عقىب  ٤٢/ ٣٥
 .ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . الدار –الكافرين  ٤٢/ ٣٥

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءك ٣٧
 -يعلـــــم مـــــا -مـــــن العلـــــم مـــــا  ٤٢/ ٣٧

 . الكافر ملن
 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".واقي"أثبت املكي الياء وقفاً  . واق ٣٧
 ".ويـُثَبِّت"فتح الثاء وشدد الباء نافع والشامي والشيخان  . ويـُْثِبتُ  ٣٩
فــــتح الكــــاف وزاد ألفــــاً بعــــدها وكســــر الفــــاء خمففــــة وحــــذف األلــــف  . وسيعلم الُكَفار ٤٢

 ".الَكاِفر"بعدها على التوحيد الثالثة 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . كفى ٤٣
 . �اية سورة رعد . علم الكتاب ٤٣

 
 

 سورة إبراهيم عليه السالم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغم الباء يف الباء السوسي لدى إثباته البسملة وصالً  .علم الكتاب بسم اهللا ١
 . أمال الراء البصري والشامي وشعبة واألخوان، وقللها ورش . الر ١
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ١
 ".اهللاُ "رفع لفظ اجلاللة نافع وابن عامر  . احلميد اهللا ٢

 .البصري ودوري الكسائيقللهما ورش وأماهلما  . صبار –للكافرين  ٥/ ٢
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كله"موسى  -الدنيا ٨/ ٦/ ٥/ ٣

ويســـــــــــــتحيون  -ليبـــــــــــــني هلـــــــــــــم ٧/ ٤/٦
 .تأذن ربكم -نساءكم

 .للسوسي مافيه اإلدغام

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أجناكم ٦
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . وإذ تأذن ٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءتم ٩
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رسلهم ٩
 . �اية الثمن السادس . مريب ٩

 ٢٧ -١٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".لرْسلهم -همرْسل"أسكن السني البصري  . لرسلهم -"معاً "رسلهم  ١٣/ ١١/ ١٠
الصـــــــــــاحلات  -ليغفـــــــــــر لكـــــــــــم ٢٥/ ٢٣/ ١٠

 . األمثال للناس –جنات 
 .للسوسي فيهن اإلدغام

١٢/١٣/ ١٠ /
٢١/ ١٦ 

هـــــــــــــدانا  -"وقفـــــــــــــاً "مســـــــــــــمى 
 -"وقفــــــاً "هــــــدانا اهللا  -ســــــبلنا
 . يسقى -فأوحى

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".سْبلنا"أسكن الباء أبو عمرو  . ُسبُلنا ١٢
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . يهمإل ١٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلن محزة . خاب -"معاً "خاف  ١٥/ ١٤

 ".وعيدي واستفتحوا"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيد واستفتحوا ١٤
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . جبار ١٥
 . مل خيفف ياءها أحد . مبيت ١٧
 ".الريَاح"ملدين فتح الياء وزاد ألفاً بعدها ا . الريح ١٨
زاد ألفـاً بعــد اخلـاء وكســر الـالم ورفــع القـاف، وجــر األرض الشــيخان  . َخَلَق السمواِت واألرضَ  ١٩

 ".خاِلُق السمواِت واألرضِ "
 . وأبدهلا محزة وهشام وقفاً . ال إبدال للسوسي فيها . إن يشأ ١٩
 ". ْيل عليكم"أسكن الياء غري حفص  . َيل عليكم ٢٢
 ".مبصرخيِّ "كسر الياء محزة  . مبصرخيَّ  ٢٢
 ".أشركتموين من"اثبت الياء وصالً أبو عمرو  . أشركتمون من ٢٢
 ".أْكلها"أسكن الكاف مسا  .أُكلها ٢٥
 . يالدور  أماهلا . للناس ٢٥
ضم نون التنوين وصالً احلرميـان والكسـائي والشـامي خبلـف عـن ابـن  . خبيثٍة اجتثت ٢٦

 . ذكوان
 . ماهلا النحويان وقللها محزة وورش خبلف عنهأ . قرار ٢٦
 .وهي �اية الثمن السابع. فيها األوجه اخلمسة حلمزة وهشام . يشاء ٢٧

 .٥٢ -٢٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائيومحزة  ورش قللها . القهار -البوار ٤٨/ ٢٨
 .لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ورش وا اهلمزة أبدل . بئس ٢٩
 "لَيِضلوا" فتح الياء الصاحبان  . لُيِضلوا ٣٠
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ٣٠
 ".لعبادْي الذين"أسكن الياء الشامي واألخوان  . لعبادي الذين ٣١

٣٢/ ٣١ /
٣٨/ ٣٣ /

٥١/ ٥٠/ ٤٥ 

 -"كلــه"ســخر لكــم  -يــأيت يــوم
كيـف   –لكـم وتبـني  –تعلـم مـا 

 -األصــــــــفاد ســــــــرابيلهم -فعلنــــــــا
 النار ليجزي

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".بيَع فيه وال خاللَ "بنامها على الفتح الصاحبان  . ال بيٌع فيه وال خاللٌ  ٣١
 ). وجهان(وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة  . بأمره ٣٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٣٥/ ٣٢ /

٥٢/ ٤٥/ ٤٢ 
بصــــار األ -األصــــنام -األ�ــــار

 .األمثال –
وحلمــزة وقفــاً النقــل والســكت، ولــه وصــالً . النقــل فــيهن لــورش مطلقــاً 
 . السكت خبلف عن خالد

 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع الطول والقصر . دائبني ٣٣
فيهــا األوجــه األربعــة لــورش القصــر مــع الفــتح، والتوســط مــع التقليــل،  . آتاكم ٣٤

 . وأماهلا األخوان .والطول مع الفتح والتقليل
 ". إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  . إبراهيم ٣٥

 . الدوري نأماهل . للناس -"معاً "الناس  ٥٢/ ٣٧/ ٣٦
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . عصاين ٣٦
 ".إَين أسكنت"فتح الياء وصالً الثالثة  . إين أسكنت ٣٧
 ".أفئْيدة"هشام خبلف عنه  زاد ياء ساكنة بعد اهلمزة . أفئدة ٣٧
 . ضم اهلاء مطلقاً محزة . إليهم ٣٧

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .تغشى –خيفى  ٥٠/ ٣٨
٣٩/ ٣٨ /
٤٣/ ٤٠ 

 -دعـــــــاءِ  -الـــــــدعاءِ  -الســـــــماءِ 
 .هواءٌ 

وقــف عليهــا محــزة وهشــام باألوجــه اخلمســة ثالثــة علــى إبــدال اهلمــزة 
 . ألفاً، ووجهان مع تسهيلها

وأثبتهــا البــزي "دعــائي ربنـا"ومحـزة  وأبــو عمــروأثبـت اليــاء وصـالً ورش  . دعاء ٤٠
 .يف احلالني

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر يل ٤١
 ".حتِسنب"كسر السني احلرميان والنحويان  ". معاً "حتَسنب  ٤٧/  ٤٢

 . رقق الراء ورشأبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً، و  . يؤخرهم ٤٢
أبـــــدل اهلمـــــزة ورش والسوســـــي وكســــــر اهلـــــاء واملـــــيم وصـــــالً البصــــــري  .  يأتيهم العذاب ٤٤

 . وضمهما األخوان
 ".لَتزولُ "فتح الالم األوىل ورفع األخرية الكسائي  . لِتزولَ  ٤٦
وللسوســـي وصـــالً الفـــتح  ورش قللهـــا وقفـــاً،أماهلـــا البصـــري واألخـــوان  . وترى الرمني ٤٩

 ). وجهان(مالة واإل
وهـــي �ايـــة الـــثمن الثـــامن، و�ايـــة اجلـــزء الثالـــث . �ايـــة ســـورة إبـــراهيم . األلباب ٥٢

 .عشر

//// 
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 الجزء الرابع عشر



 ٤٨ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها السوسي لدى اثباته البسملة وصالً  . األلباب بسم اهللا ١
 .واألخوانوالشامي وشعبة أماهلا البصري ش و ور  هاقلل . الر ١
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . وقرآن ١
ا"شدد الباء االبنان والبصري واألخوان  .رَمبا ٢  ". رمبَّ
 .امليم وصالً البصري وضمهما األخوانالثانية و  اهلاء كسر . ويلهِهُم األمل ٣
 . ورقق الراء ورش. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و  اهلمزة أبدل .تأِخرونيس ٥
أبــدل النـــون تـــاء مفتوحـــة وفـــتح الــزاي مشـــددة ورفـــع املالئكـــة الثالثـــة  . ما نُنزِّل املالئكةَ  ٨

تُنـزَّل "وكذلك شـعبة إال أنـه يضـم التـاء ". ما تَنزَّل املالئكةُ "والشامي 
 ".ما تَّنزل"وصالً مبا قبلها وشدد البزي التاء ". املالئكةُ 

٢٨/ ٢٣/ ٩ /
٣٦/ ٣٣ /

٣٩/٤٨ 

قــال  -لـنحن حنيــي -حنـن نزلنــا
ـــــــــك قـــــــــال رب  -قـــــــــال مل -رب

 .مبخرجني نبئ -"معاً "

 .للسوسي فيهن اإلدغام

التســـــهيل واإلبـــــدال : وحلمـــــزة وقفـــــاً ثالثـــــة أوجـــــه. ثلـــــث البـــــدل ورش . يستهزءون ١١
 . واإلسقاط

 .ألخوانوا البصري أدغمها . خلت سنة ١٣
 ".سِكرت"خفف الكاف ابن كثري  . ُسكِّرت ١٥
 . أدغم الالم يف النون الكسائي . بل حنن ١٥
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جعلنا ١٦
 . ال خالف بينهم يف تشديدها . ننزِّله ٢١
 ".الرْيح"أسقط األلف وأسكن الياء على التوحيد محزة  . الرياح ٢٢

 . مل يغلظ المها ورش أل�ا غري مفتوحة ".كله"صلصال  ٣٣/ ٢٨/ ٢٦
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نار ٢٧
 ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أىب ٣١
 . أمجعوا على إسكان الياء وصالً  . فأنظرين إىل ٣٦
 ".املخِلصني"كسر الالم الصاحبان والشامي  . املخَلصني ٤٠
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 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . اطصر  ٤١
 ".جُزء"ضم الزاي شعبة  . جْزء ٤٤
وضـــم ". وِعيـــون"كســـر العـــني املكـــي وابـــن ذكـــوان وشـــعبة واألخـــوان  . وعيون ادخلوها ٤٥

 . نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي
 . �اية الثمن األول . مبخرجني ٤٨

 ٦٩ -٤٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ال بدل للسوسي فيها، وأبدل مهزتا محزة وهشام وقفاً  . نبئ ٤٩
 ".عبادَي أَين أنا"فتح الياءين الثالثة  . عبادي أين أنا ٤٩
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً مع ضم اهلاء وكسرها . ونبئهم ٥١
 . مي واألخوانأدغم الذال يف الدال البصري والشا . إذ دخلوا ٥٢
ورقـــق ". نـَْبُشــرك"فــتح النــون وأســكن البـــاء وضــم الشــني خمففـــة محــزة  . نـَُبشِّرك ٥٣

 . الراء ورش
وشـدد النـون مكسـورة مـع املـد املشـبع ". تبشـرونِ "كسر النون املـدين  . تبشرونَ  ٥٤

 .ورقق الراء ورش". تبشرونِّ "ابن كثري 
 ".يقِنط"كسر النون النحويان  . يَقَنط ٥٦

 . أدغم الالم يف الالم السوسي ".معاً "آل لوط  ٦١/ ٥٩
 ".ملْنُجوهم"أسكن النون وخفف اجليم الشيخان  . ملَنجُّوهم ٥٩
 ".قَدرنا"خفف الدال وشعبة  . قدَّرنا ٦٠

 ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً "جاء  ٦٧/ ٦١
. ي والبصـريأسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـز  . جاء آل ٦١

وحقق األوىل وأبدل الثانية مع القصر واملـد املشـبع ورش وقنبـل وهلمـا 
 . تسهيلها مع القصر لقنبل، والقصر والتوسط والطول لورش

 ".فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  .فأسر ٦٥
ورش والسوســـي مطلقـــاً أدغـــم الثـــاء يف التـــاء السوســـي وأبـــدل مهزتـــا  . حيث تؤمرون ٦٥

 .ومحزة وقفاً 
 ".بناَيت إن"فتح الياء وصالً نافع  . بنايت إن ٧١
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوتاً  ٨٢
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أغىن ٨٤
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 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة و أسقط اهلمز  .القرآن –والقرآن  ٩١/ ٨٧

 ".إَين أنا"فتح الياء وصالً الثالثة  . إين أنا ٨٩
 . رقق الراء ورش . النذير ٨٩
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . فاصدع ٩٤
 .مطلقاً ومحزة وقفاً ورش والسوسي  اهلمزة أبدل . تؤمر ٩٤
ـــــــدل فيهـــــــا ورش وحلمـــــــزة وقفـــــــاً وجهـــــــان .املستهزءين ٩٥ تســـــــهيل اهلمـــــــزة : ثلـــــــث الب

 .وإسقاطها
 . وهي �اية سورة احلجر. �اية الثمن الثاين . قنيالي ٩٩

 
 



 ٢٩ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٩/ ٣/ ١ /
٢٦/ ١٥ /
٢٩/ ٢٨ 

ـــــــــــــــى   -"معـــــــــــــــاً "تعـــــــــــــــاىل  –أت
فــــــــــــــأتى  -ألقــــــــــــــى -هلــــــــــــــداكم

مثـوى  -بلـى–أتاهم  -"وقفاً "
 ".وقفاً "

 وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".تشركون"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  ".معاً "ون يشرك ٣/ ١
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينَـزِّل ٢
 ".لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش .لرءوف ٧
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . قصد ٩
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٩
 ".نُنبت"النون بدل الياء شعبة قرأها ب . يُنبت ١١

١٧/ ١٢ /
٢٣/ ١٩ /
٢٨/ ٢٤ 

النجـــــــــــــــوم  -وســـــــــــــــخر لكـــــــــــــــم
 -خيلـــــــــق كمـــــــــن -مســـــــــخرات
 -قيــــل هلــــم -"معــــاً "يعلــــم مــــا 

املالئكــــة ظــــاملي  -أنــــزل ربكــــم
 . السلم ما –

 .للسوسي فيهن اإلدغام

ونصـبها ". مسـخراتٌ  والشمُس والقمُر والنجـومُ "رفع األربعة الشامي والشــــــــمَس والقمــــــــَر والنجـــــــــوُم  ١٢
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والشـــــمَس والقمـــــَر والنجـــــوَم "احلرميـــــان والبصـــــري وشـــــعبة واألخـــــوان  . مسخراتٌ 

 ".مسخراتٍ 
وفيهــــا للسوســــي . ورش خبلــــف عنــــه اوقللهــــ األخــــوان ا البصــــريأماهلــــ ". وقفاً "ترى  ١٤

 . لدى الوصل الفتح واإلمالة
 ".تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . أفال تذكرون ١٧
 ".تدعون"بتاء اخلطاب لغري عاصم  . يدعون ٢٠
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢٤

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . الكافرين –أوزار  ٢٧/ ٢٥
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . عليهم السقف ٢٦
 ".تشاقونِ "كسر النون نافع  . تشاقونَ  ٢٧
ورش  اقللهــــو  األخــــوان اأماهلــــو ". يتوفــــاهم"باليــــاء بــــدل التــــاء حلمــــزة  . توفاهمت ٢٨

 خبلف عنه
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فلبئس ٢٩
 . �اية الثمن الثالث . املتكربين ٢٩

 ٥٠ – ٣٠: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . كسائيأشم كسرة القاف ضمة هشام وال . قيل ٣٠
٣١/ ٣٠ /
٣٣/ ٣٢ /
٤٠/ ٣٩ /
٤٤/ ٤١ 

 -أنـــــــزل ربكـــــــم –وقيـــــــل للـــــــذين
 -املالئكـــة طيبـــني -ار هلـــماأل�ـــ

–ليبـــني هلـــم -أمـــر ربـــك كـــذلك
 لتبني للناس -أكرب لو-نقول له

 .للسوسي فيهن اإلدغام

٤٦/ ٣٠ /
٤٩/ ٤١ 

 –الضـــــــاللة  -"معـــــــاً "حســــــنة 
 . دآبة

 . أماهلن الكسائي وقفاً 

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ."معاً "الدنيا  ٤١/ ٣٠
وحلمـــزة إن وقـــف النقـــل والســـكت ولـــه . النقـــل فيهمـــا لـــورش مطلقـــاً  . األرض –األ�ار  ٤٥/ ٣١

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
 . وسهل اهلمزة محزة وقفاً مع املد والقصر. تثليث البدل لورش . آباؤنا -يشاؤون ٣٥/ ٣١

ورش خبلـف  اقللهـن األخـوا اأماهلـ". يتوفـاهم"لياء بـدل التـاء حلمـزة با . تتوفاهم ٣٢
 .عنه
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رش والسوسي مطلقاً ة و اهلمز  أبدل". يأتيهم"أبدل التاء ياء األخوان  . تأتيهم ٣٣

 .ومحزة وقفاً 
 .غلظ الالم ورش .ظلمهم ٣٣
 . أماهلا محزة . حاق ٣٤
 . التسهيل واإلبدال واإلسقاط وحلمزة وقفاً . فيها لورش تثليث البدل . يستهزءون ٣٤
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٣٥

النقــل مث اإلبــدال مــع : وحلمــزة وقفــاً وجهــان. التوســط والطــول لــورش . لشيء -"كله"شيء  ٤٨/ ٤٠/ ٣٥
 .اإلدغام، وله وصالً السكت خبلف عن خالد

 ". واأُن اعبد"ضم النون احلرميان وابن عامر والكسائي  . أِن اعبدوا ٣٦
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن بلى –هداهم  -"وقفاً "هدى  ٣٨/ ٣٧/ ٣٦

". ال يُهــَدى"ضــم اليــاء وفــتح الــدال وأبــدل اليــاء ألفــاً غــري الكــوفيني  . ال يَهِدي ٣٧
 . ولورش فتح األلف وتقليلها

 .الدوري امأماهل . للناس -الناسِ  ٤٤/ ٣٨
 ".فيكونَ . "والكسائينصب النون الشامي  . فيكونُ  ٤٠
 اأماهلـــــو ". يــــوحى"أبــــدل النــــون يـــــاء وأبــــدل اليـــــاء ألفــــاً غــــري حفـــــص  . نوحي إليهم ٤٣

 .وضم اهلاء يف احلالني محزة. ورش خبلف عنه اقللهو  األخوان
أسقط اهلمزة وفتح السني ابن كثـري والكسـائي يف احلـالني ومحـزة وقفـاً  . فاسألوا ٤٣

 ". فَسلوا"
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء ركس .بم األرض ٤٥
 . تثليث البدل لورش، وحذف الواو البصري و شعبة واألخوان .لرءوف ٤٧
 ".تروا"بتاء اخلطاب بدل الياء لألخوين  . يروا ٤٨
وحلمــــزة وهشـــــام وقفـــــاً ". تتفيـــــؤا"بتــــاء التأنيـــــث بـــــدل اليــــاء للبصـــــري  . يتفيؤا ٤٨

اهلمزة وإبداهلا ألفاً، وهلما رمساً ثالثة تسهيل : ١/٢: وجهان قياسيان
 .إبدال اهلمزة واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام: أوجه

وهــي �ايــة الــثمن . ورش والسوســي مطلقــاً ومحــزة وقفــاً  اهلمــزة أبــدل . يؤمرون ٥٠
 . الرابع

 ٧٧ -٥١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

وحلمـزة وقفـاً النقـل والسـكت، ولـه وصـالً . قـل لـورش مطلقـاً فيهما الن . األعلى –األرض  ٦٠/ ٥٢
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 . السكت خبلف عن خالد

 .وقف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل اجليم . جتأرون ٥٣
٥٧/ ٥٦ /
٦٣/ ٥٩ /

٧٠/ ٦٩/ ٦٤ 

البنــــــــــــات  -يعلمـــــــــــون نصـــــــــــيباً 
فـــزين  –القـــوم مـــن  -ســـبحانه

 -تبـني هلـم -فهـو ولـيهم -هلم
لعمــر ا -خلقكــم -ســبل ربــك

 .يعلم بعد -لكيال

 . أدغمهن السوسي

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . احلسىن –باألنثى  ٦٢/ ٥٨
 . غلظ الالم ورش وصالً قوالً واحداً، وله يف الوقف التغليظ والرتقيق . ظل ٥٨

 . أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان . فهو –وهو  ٦٣/ ٥٨/٦٠
 وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يتوارى ٥٩
 : يف اآلية بدل ولني مهموز وذات ياء وفيها لورش ستة أوجه . باآلخرة، السَّوء، األعلى ٦٠

 .قصر البدل وتوسط اللني وفتح الذات/ ١ 
 .توسط البدل واللني وتقليل الذات/ ٢ 
طــول البــدل وتوســط وطــول اللــني وعلــى كــل منهمــا : ٦/ ٥/ ٤/ ٣ 

 . ورقق ورش راء اآلخرة. يل الذاتفتح وتقل
النقــــل مــــع اإلســــكان : ٢/ ١هلشــــام ومحــــزة وقفــــاً عليهــــا أربعــــة أوجــــه  . السَّوء ٦٠

 . اإلبدال مع اإلدغام وعليه اإلسكان والروم: ٤/ ٣. والروم
٦١/ ٦٠ /

٧٠/ ٦٨/ ٦٤ 
 -" وقفــــــاً "مســــــمى  -األعلــــــى
 -أوحــــــــــــى -"وقفــــــــــــاً "هـــــــــــدًى 
 .يتوفاكم

 .ش خبلف عنهوقللهن ور  األخوان أماهلن

ورقـــق راء . ورش مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً ة فيهمـــا واواً مفتوحـــة اهلمـــز  أبـــدل . يؤخرهم –يؤاخذ  ٦١
 .يؤخرهم ورش

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٦١
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاء أجلهم ٦١

 . وحقق األوىل وسهل الثانية ورش وقنبل
 ".مفرِطون"كسر الراء نافع  .ُمفَرطون ٦٢
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يؤمنون ٦٤
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . فأحيا ٦٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".َنسقيكم"فتح النون نافع والشامي وشعبة  . ُنسقيكم ٦٦
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوتاً  ٦٨
 ".يعُرشون"ضم الراء ابن عامر وشعبة  . يعرِشون ٦٨
 . الدوري أماهلا . للناس ٦٩
النقـــل واإلبـــدال مـــع اإلدغـــام، ولـــه وصـــالً : حلمـــزة إن وقـــف وجهـــان . شيئاً  ٧٠

 .السكت خبلف عن خالد
 . �اية الثمن اخلامس . قدير ٧٠

 .٨٩ -٧٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". جتحدون"بتاء اخلطاب بدل الياء لشعبة  . جيحدون ٧١
٧٦/ ٧٢ /
٨٠/ ٧٨ /
٨٣/ ٨١ /
٨٨/ ٨٤ 

 -رزقكـم -"كلهـا"جعل لكم 
يعرفـــون  -هـــو ومـــن  -اهللا هـــم
ـــــــــــــوذن للـــــــــــــذين –نعمـــــــــــــة   -ي

 .العذاب مبا

 . أدغمهن السوسي

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".وقفاً "هدًى  –مواله  ٨٩/ ٧٦
 ".يوجهُّ "ء يف اهلاء اجلميع أدغم اهلا . يوجهه ٧٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٧٦
وكســــر اهلمــــزة وصــــالً ". ِإمِّهــــاتكم"كســــر اهلمــــزة واملــــيم وصــــالً محــــزة  . بطون أُمَّهاتكم ٧٨

 . وضم اهلمزة وفتح امليم ابتداء اجلميع". ِإمَّهاتكم"الكسائي 
 ".تروا"اخلطاب بدل الياء للشامي ومحزة  بتاء . أمل يروا إىل الطري ٧٩
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوتاً  –بُيوتكم  ٨٠
 ".ظَعنكم"فتح العني الثالثة  . َظْعنكم ٨٠
 ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . وأوبارها وأشعارها ٨٠
 وقفاً السوسي مطلقاً ومحزة  اهلمزة أبدل . بأسكم ٨١

أمــال اهلمــزة والــراء ابــن : وعنـد الوقــف. أمـال الــراء وصــالً شــعبة ومحــزة ".معاً "رأى الذين  ٨٦/ ٨٥
 . ذكوان وشعبة واألخوان، وقللهما ورش، وأمال البصري اهلمزة فقط

 .غلظ الالم ورش ظلموا ٨٥
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . إليهم القول ٨٦
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشرى ٨٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السادس . للمسلمني ٨٩

 ١١١– ٩٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن .الدنيا -أنثى –القرىب  ٩٠/٩٧/١٠٧
٩٢/ ٩٠ /
١١١/ ١٠٢ 

 -" وقفــاً "هــدى -أرىب -ينهــى
 .توىف

 .وقللهن ورش خبلف عنه خواناأل أماهلن

٩١/ ٩٠ /
١٠١/ ٩٥ 

بعـــــــــــــــــد  -البغـــــــــــــــــي يعظكـــــــــــــــــم
 -اهللا هـو -يعلم مـا -توكيدها
 .أعلم مبا

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 . شدد الذال غري حفص واألخوين . تذَكرون ٩٠
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . وقد جعلتم ٩١
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٩٣
 ".باقي"ت الياء وقفاً ابن كثري أثب . باقٍ  ٩٦
باليـاء بـدل النـون لنـافع والبصــري واألخـوان وللشـامي خبلـف عـن ابــن  . ولنجزين ٩٦

 ".ليجزين"ذكوان 
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . قرأت ٩٨
 .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ٩٨
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . ليـُنَـزِّ  ١٠١
 ".القْدس"أسكن الدال ابن كثري  .القُدس ١٠٢
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشرى ١٠٢
 ".يَلَحدون"فتح الياء واحلاء واألخوان  . يـُْلِحدون ١٠٣
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . ال يهديهم اهللا ١٠٤

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . أبصارهم –الكافرين  ١٠٨/ ١٠٧
 ".فـََتنوا"فتح الفاء والتاء ابن عامر  . فُِتنوا ١١٠
 . وهي �اية الثمن السابع. غلظ الالم ورش . ال يظلمون ١١١

 ١٢٨ -١١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . هشام واألخوانو  البصري أدغمها . ولقد جاءهم ١١٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ١١٣

١١٤/١١٩ /
١٢٥/ ١٢٤ 

 -مــــــن بعــــــد ذلــــــك –رزقكــــــم 
 -ســبيل ربــك -لــيحكم بيــنهم

 .أعلم باملهتدين -أعلم مبن

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ". فمُن اضطر" ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . فمِن اضطر ١١٥
 . غلظ الالم ورش . لحواوأص -ظلمناهم ١١٨/١١٩
 ".إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  ". معاً "إبراهيم  ١٢٣/ ١٢٠

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . هداه –اجتباه  ١٢١
 . أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان . هلو –وهو  ١٢٦/ ١٢٥

 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . عليهم ١٢٧
 ".ِضْيق"اد ابن كثري كسر الض . َضْيق ١٢٧
و�ايــــة اجلــــزء الرابــــع . وهــــي �ايــــة الــــثمن الثــــامن. �ايــــة ســــورة النحــــل . حمسنون ١٢٨

 .عشر

//// 
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 الجزء الخامس عشر 



 ٢٢ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . أخرى –أسرى  ١٥/ ١
٨/ ٢/ ١/ 

١٥/ ١٤ /
١٩/ ١٧ 

هـــــــــــــدى  -"وقفـــــــــــــاً "األقصـــــــــــــا 
كفـــــــــــــى   -عســـــــــــــى -"وقفـــــــــــــاً "
 . سعى -اهتدى -"معاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٤/ ٢/ ١ /
١٨/ ١٦ /
٢١/ ١٩ 

ـــــــه هـــــــو ـــــــاه هـــــــدى -إن   -جعلن
 -�لــــك قريــــة -كتابــــك كفــــى

  –فأولئـــــــــك كـــــــــان  -نريـــــــــد مث
 . كيف فضلنا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اهلأما ". وقفاً "موسى  ٢
 ". يتخذوا"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة البصري  . تتخذوا ٢

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل ".معا"جاء  ٧/ ٥
قصـــر البـــدل مـــع فـــتح ذات : ورشلـــالبصـــري و  اقللهـــو  األخـــوان اأماهلـــ . أوالمها ٥

ل مـــع فـــتح اليـــاء، مث توســـط البـــدل مـــع تقليـــل الـــذات، مث طـــول البـــد
 .الذات وتقليله

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أسأمت –بأس  ٧/ ٥
 البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله .النهارِ  –للكافرين  -الديار ١٢/ ٨/ ٥

وكـذلك ". ليسـوءَ "فتح اهلمزة الشامي وشعبة ومحزة مع حذف واو اجلمـع  . ليسوءوا ٧
 . وثلث البدل ورش". لنسوءَ "الياء نوناً  الكسائي إال أنه أبدل

 . النقل البن كثري مطلقاً وحلمزة وقفاً  . القرآن ٩
اء وضم الشني خمففـة األخـوان بوفتح الياء وأسكن ال. رقق الراء ورش . ويـَُبشِّر ٩

 ". ويـَْبُشر"
 اأماهلـــــ". يـَُلقَّــــاه"ضــــم اليــــاء وفــــتح الـــــالم وشــــدد القــــاف ابـــــن عــــامر  . يلقاه ١٣

 . ورش خبلف عنه اوقلله واناألخ
 .وقفاً وهشام السوسي مطلقاً ومحزة  اهلمزة أبدل .اقرأ ١٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا األخوان، ولورش تغليظ الالم مع الفتح وترقيقه مع التقليل . يصالها ١٨
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٩
 .سائيضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والك . حمظوراً انظر ٢١
 .�اية الثمن األول . خمذوالً  ٢٢

 ٤٩ – ٢٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٢/ ٢٣ /
٤٣/  ٣٩/٤٠ 

 –أوحـــــــــــى -الزنـــــــــــا -وقضـــــــــــى
 . تعاىل -أفأصفاكم -فتلقى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

  ".يبلغآنِّ "زاد ألفاً مشبعة بعد الغني وكسر النون الشيخان  . يبلغن ٢٣
 . أماهلا األخوان . كالمها ٢٣
وكســرها مــن دون تنــوين أبــو ". أفَّ "فــتح الفــاء بــدون تنــوين االبنــان  . أفٍ  ٢٣

 ".أفِّ "عمرو وشعبة واألخوان 
٤٧/ ٢٥ /
٣١/٣٣ /

٣٩/ ٣٦/٣٨ /
٢٦/ ٤٢ 

–حنــن نــرزقهم –"معــاً "أعلــم مبــا 
 -ذلـــــــك كـــــــان  -أولئـــــــك كـــــــان
 –العـــرش ســـبيالً  –جهـــنم ملومـــاً 
 . آِت ذا القرىب

 . أدغمهن السوسي خبلف له يف األخريتني

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .جنوى –القرىب  ٤٧/ ٢٦
وفـــــتح اخلـــــاء والطـــــاء ابـــــن ذكـــــوان ". خطـــــاءً "زاد ألفـــــاً بعـــــد الطـــــاء املكـــــي  ِخطْئًا ٣١

 ".َخطَئًا"
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها ولقد صرفنا -فقد جعلنا ٤١/ ٣٣

 ". تسرف"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . يسرف ٣٣
ووقــــف عليهـــا محــــزة بإســـقاط اهلمــــزة ونقــــل . ال تثليـــث للبــــدل لـــورش ". معاً "مسئوالً  ٣٦/ ٣٤

 . حركتها إىل السني
 ". بالُقسطاس"ضم القاف الثالثة والشامي وشعبة  . بالِقسطاس ٣٥
ووقــف عليهــا محــزة بإبــدال . لبــدلال إبــدال فيهــا لــورش، ولــه تثليــث ا . الفؤاد  ٣٦

 . اهلمزة واواً مفتوحة
فـــتح اهلمـــزة وأبـــدل هـــاء الضـــمري تـــاء تأنيـــث مربوطـــة منصـــوبة الثالثـــة  . كان سيُئهُ  ٣٨

 ".سيَئةً "
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ٤١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ليْذُكروا"ع ختفيفها األخوان أسكن الذال وضم الكاف م . لَيذَّكَّروا ٤١
أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع والبصري والشامي وشعبة واألخوان  . كما يقولون ٤٢

 ". كما تقولون"
 ".عما تقولون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . عما يقولون ٤٣
 ".يسبح له"أبدل التاء ياء احلرميان والشامي وشعبة  . تسبح له  ٤٤
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . قرأت ٤٥
 . أماهلا دوري الكسائي . آذا�م ٤٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . أدبارهم ٤٦
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . مسحوراً انظر ٤٧
وســـهل . لون وأبـــو عمـــروأدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــا .أءذا كنا ٤٩

وأســــقط مهــــزة االســــتفهام . الثانيــــة مــــن دون إدخــــال ورش وابــــن كثــــري
 ".إذا"الشامي 

وأدخــل ألفــاً بــني . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة أبــو عمــرو . أِءنا ملبعوثون ٤٩
. وسـهل الثانيـة املكـي مـن دون إدخـال. اهلمـزتني مـع التحقيـق هشـام

 ".إنا"افع والكسائي وأسقط مهزة االستفهام ن
 . �اية الثمن الثاين . جديداً  ٤٩

 ٦٩– ٥٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ثلث البدل ورش . رءوسهم ٥١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن .جناكم -كفى  -عسى -مىت ٦٧/ ٦٥/ ٥١

 .واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . لبثتم ٥٢
٥٥/ ٥٤ /
٥٩ /٥٧ /
٦٩/ ٦٦ 

ربــك  -أعلــم مبــن -أعلــم بكــم
البحـــــر  –كـــــذب بـــــا   -كـــــان

 .فنغرقكم –لتبتغوا 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وأبدهلا محزة وهشام وقفاً . ال بدل للسوسي فيها ". معاً "إن يشأ  ٥٤
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليهم ٥٤

لســكت فيهمـا حلمــزة وقفــاً، ولــه وصــالً والنقــل وا. النقـل فيهمــا لــورش .األولون –األرض  ٥٩/ ٥٥
 .السكت خبلف عن خالد

 . وثلث البدل ورش. خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بعدها نافع . النبيني ٥٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".زُبوراً "ضم الزاي محزة  . َزبوراً  ٥٥
 ".قُل ادعوا"ضم الالم وصالً احلرميان والنحويان والشامي  . قِل ادعوا ٥٦
 . سر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوانك . رِبُم الوسيلة ٥٧
 .غلظ الالم ورش .فظلموا ٥٩
 . الدوري أماهلا . الناسِ  –بالناس  ٦٠
وأبــــدهلا واواً مــــع اإلظهــــار واإلدغــــام محــــزة . أبـــدل اهلمــــزة السوســــي مطلقــــاً  ". وقفاً "الرؤيا  ٦٠

 .البصري وورش خبلف عنه اقللهكسائي و ال األلف أمالو  .وقفاً 
 . ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  أسقط اهلمزة . القرآن ٦٠
 ).وجهان(وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وإبداهلا ياء  . آلدم ٦١
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانيـة قـالون والبصـري وهشـام خبلـف  . أأسجد ٦١

ل اهلمـزة الثانيـة مـن وسه. عنه والوجه الثاين لـه اإلدخال مع التحقيق
 . دون إدخال املكي وورش خبلف عنه والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

وأسـقطها . سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، ولـه إبـداهلا ألفـاً  . أرأيتك ٦٢
 . وحلمزة وقفاً التسهيل فقط. الكسائي

الني املكـــــــي أثبــــــت يـــــــاء ســـــــاكنة وصـــــــالً املـــــــدين والبصـــــــري، ويف احلـــــــ . أخرتِن إىل ٦٢
 ".أخرتين"

 . أدغمها النحويان وخالد . اذهب فمن ٦٣
 ".رْجلك"أسكن اجليم اجلميع عدا حفص  .رِجلك ٦٤

 -يعيـــــدكم -يرســـــل -خيســـــف ٦٩/ ٦٨
 . فيغرقكم -فريسل

ـــــاء فـــــيهن نونـــــاً الصـــــاحبان   -نعيـــــدكم -نرســـــل -خنســـــف"أبـــــدل الي
 ".فنغرقكم -فنرسل

 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أخرى ٦٩
 . �اية الثمن الثالث . تبيعاً  ٦٩

 ٩٨ -٦٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ، وحلمزة وقفاً التسهيل واحلذفثلث البدل ورش . يقرءون ٧١
 . غلظ الالم ورش . الصالة –يظلمون  ٧٨/ ٧١

ورش  مــــاقللهو  وشــــعبة ووافقهــــم البصــــري يف األوىل األخــــوان مــــاأماهل ". معاً "أعمى  ٧٢
 .خبلف عنه

 . ضم اهلاء محزة . إليهم ٧٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . والسكت حلمزة خبلف عن خالد. التوسط والطول لورش . شيئاً  ٧٤

٨٤/ ٧٥ /
٨٧/ ٨٥ /
٩٣/ ٩٠ 

أمــــــر  -أعلــــــم مبــــــن -املمــــــات مث
 -نـومن لـك -عليك كبرياً  -ريب

 . نومن لرقيك -تفجر لنا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".َخْلفك"أسكن الالم وحذف األلف الثالثة وشعبة فتح اخلاء و  . ِخالفك ٧٦
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رسلنا ٧٧

 .نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة و أسقط اهلمز  .القرءان –قرءان -وقرءان ٨٢/ ٧٨
٨٤/ ٧٩ /

٩٣/٩٤/ ٨٩ /
٩٧/ ٩٦ 

 -فــــــــــأىب -أهـــــــــدى –عســـــــــى 
 -كفـــــــــــــى  -اهلـــــــــــــدى -ترقـــــــــــــى
 .مأواهم

 .هلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنهأما

 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاء 81
 ".تْنزِل –نْنزِل "أسكن النون الثانية وخفف الزاي البصري وحده  . تنزل –ننزل  ٩٣/ ٨٢

وأمـــال اهلمـــزة وحـــدها شـــعبة . أمـــال النـــون واهلمـــزة خلـــف والكســـائي . نئا ٨٣
قصــر البــدلني مــع فــتح : وفيهــا لــورش مــع يئوســاً أربعــة أوجــه. وخــالد

اهلمـــزة، وتوســـط البـــدلني مـــع تقليـــل اهلمـــزة، وطـــول البـــدلني مـــع فتــــح 
وسـهل ". نـاء"وأخـر اهلمـزة وقـدم األلـف ابـن ذكـوان . اهلمزة وتقليلهـا

 . اهلمزة وقفاً محزة
 لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة ااهلمز  أبدل . شئنا ٨٦
 . نوهشام واألخوا البصري أدغمها . ولقد صرفنا ٨٩
 . الدوري أماهلا . الناسِ  –للناس  ٨٩
 ".تـَُفجِّر"ضم التاء وفتح الفاء وشدد اجليم مكسورة غري الكوفيني  .حىت تـَْفُجر ٩٠
 ".كْسفاً "أسكن السني الصاحبان واألخوان  . ِكَسفاً  ٩٢
 ".قَاَل " فتح القاف والالم وزاد ألفاً بينهما االبنان  . قل سبحان ٩٣
 .كوان ومحزةن ذ ابوأمال جاءهم . وهشام البصري أدغمها  .إذ جاءهم ٩٤
وأثبــت يــاء املهتــد وصــالً نــافع ". فْهــو"أســكن اهلــاء قــالون والنحويــان  . فُهو املهتد ٩٧

 ".املهتدي"والبصري 
 . أدغم التاء يف الزاي البصري واألخوان . خبت زدناهم ٩٧
وســهل الثانيــة . الون وأبــو عمــروأدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــ . أءذا ٩٨

 . من دون إدخال ورش وابن كثري وأسقط مهزة االستفهام الشامي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأدخــل ألفــاً بــني . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة أبــو عمــرو . أءنا ٩٨

. وسـهل الثانيـة املكـي مـن دون إدخـال. اهلمـزتني مـع التحقيـق هشـام
 . وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي

 . �اية الثمن الرابع . جديداً  ٩٨

 من سورة الكهف ١٦ – ٩٩: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠٠/ ٩٩ /
١٠٢/ ١٠١ /
١٠٧/ ١٠٤ 

 -خــــــزائن رمحـــــــة -جعــــــل هلـــــــم
اآلخـــرة  -قـــال لقـــد -فقـــال لـــه

 .العلم من -جئنا

 . السوسي أدغمهن

 .ش خبلف عنهور  اوقلله األخوان اأماهل . يتلى -"وقفاً "فأىب  ١٠٧/ ٩٩
 ".رَيب إذاً "فتح الياء وصالً نافع والبصري  . ريب إذاً  ١٠٠

 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن . احلسىن–ياموسى  -موسى ١١٠/ ١٠١
، وكـــذا محـــزة "فســـل"نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الســـني املكـــي والكســـائي  . فسأل ١٠١

 .وقفاً 
 . هشامو  البصري أدغمها . إذ جاءهم ١٠١

 .ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاء –جاءهم  ١٠٤/ ١٠١
 ". علمتُ "ضم التاء الكسائي  . علمت ١٠٢
وسـهل الثانيـة . سهل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصـر قـالون والبـزي . هؤالء إال ١٠٢

وأســقط إحــدى اهلمــزتني ). وجهــان(وأبــدهلا يــاء مشــبعة ورش وقنبــل 
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . جئنا ١٠٤
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة و أسقط اهلمز  . وقرءانا ١٠٦
 .الدوري أماهلا . على الناس ١٠٦
 أوُ  –قــُل ادعــوا "ضــم الــالم والــواو وصــالً املــدين واالبنــان والنحويــان  . أِو ادعوا -قِل ادعوا ١١٠

 ". ادعوا
 . مجيع القراء اضطراراً " ما"وعلى " أيا"وقف على  . أياًما تدعوا ١١٠
 .غلظ الالم ورش .بصالتك ١١٠
 . �اية سورة اإلسراء . تكبرياً  ١١١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ال سكت فيها لغري حفص . عوجاً قيماً  ٢
هـــا مـــن دون صـــوت وكســـر النـــون واهلـــاء مـــع أســـكن الـــدال مـــع إمشام . لُدْنه ٢

 ".لْدنِهِ "الصلة شعبة 

ورقــق ". يـَْبُشــر"فــتح اليــاء وأســكن البــاء وضــم الشــني خمففــة األخــوان  . يـَُبشِّر ٢
 . الراء ورش

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . على آثارهم ٦
 –أحصــــــــــــــى  –"وقفــــــــــــــاً "أوى  ١٣/ ١٢/ ١٠

 ".وقفاً "هدى 
 . وقللهن ورش خبلف عنه ألخوانا أماهلن

حنـــن نقـــص  –الكهـــف فقـــالوا  ١٥/ ١٣/ ١٠
 . أظلم ممن –

 . السوسي أدغمهن

ـــــاء . يهيء –هيء  ١٦/ ١٠ وال إبـــــدال فيهـــــا . وقـــــف عليهمـــــا محـــــزة وهشـــــام بإبـــــدال اهلمـــــزة ي
 . للسوسي

 . أماهلا دوري الكسائي . آذا�م ١١
 .غلظ الالم ورش أظلم ١٥
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتى ١٥
 .ابدل مهزتا السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .فأووا ١٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . ينشر لكم ١٦
وهــــي �ايــــة الــــثمن ". َمرِفقـــاً "فـــتح املــــيم وكســــر الفـــاء نــــافع والشــــامي  . ِمْرَفقاً  ١٦

 . اخلامس

 ٢٩ -١٧: الثمن السادس
 انالبي الكلمة رقم اآلية

وللسوســـي وصــــالً الفــــتح . وأماهلــــا البصـــري واألخــــوان ورش قللهـــا ". وقفاً "وترى الشمس  ١٧
 . واإلمالة

وأســـكن الـــزاي وحـــذف األلـــف وشـــدد ". تـــزَّاور"شـــدد الـــزاي الثالثـــة  . تـَزَاَور ١٧
 ". تْزَورُّ "الراء الشامي 

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ١٧
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 انالبي الكلمة رقم اآلية
 ". املهتدي ومن"ياء وصالً نافع وأبو عمرو أثبت ال .املهتِد ومن ١٧
 ". حتِسبهم"كسر السني احلرميان والنحويان  . حتَسبهم ١٨
 . ووصل اهلاء ابن كثري. رقق الراء ورش . ذراعيه ١٨
وأبـــدل اهلمـــزة يـــاء السوســـي ". ومللِّئـــت"شـــدد الـــالم الثانيـــة احلرميـــان  . وَلُمِلْئت ١٨

 ".وملليت"مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ". رُعباً "ضم العني الشامي والكسائي  . ُرْعباً  ١٨
 .واألخوان يشامالو  البصري أدغمها ". معاً "لبثتم  ١٩

٢١/ ١٩ /
٢٦/ ٢٢ /

٢٩/ ٢٨/ ٢٧ 

  –أعلــم بــم -"معــاً "أعلــم مبــا 
مبـــــــــــــــدل  –أعلـــــــــــــــم بعـــــــــــــــدتم

للظاملني  –تريد زينة –لكلماته
 . ناراً 

 . السوسي أدغمهن

 ".بوْرقكم"خمة البصري وشعبة ومحزة أسكن الراء مف . بَورِِقكم ١٩
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . هواه –عسى  -أزكى ٢٨/ ٢٤/ ١٩

 ".رَيب أعلم "فتح الياء الثالثة  . ريب أعلم ٢٢
 ".يهديين"أثبت الياء وصالً نافع والبصري ويف احلالني املكي  . يهدينِ  ٢٤
وحلمــزة وقفــاً إبــدال  ".ثــالث مائــِة ســنني "لشــيخان حــذف التنــوين ا . ثالَث مائٍة سنني ٢٥

 )ثالَث ِمَية(اهلمزة 
 ". وال تشركْ "أبدل الياء تاء وجزم الكاف ابن عامر  . وال يشركُ  ٢٦
" ضـــم الغـــني وأســـكن الـــدال وأبـــدل األلـــف واواً مفتوحـــة ابـــن عـــامر  . بالَغداة ٢٨

 ".بالُغْدَوة
 .ري وورش خبلف عنهالبص اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٢٨
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً " شاء  ٢٩
 . �اية الثمن السادس . مرتفقاً  ٢٩

 ٤٩ -٣٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . حتتهم األ�ار ٣١
بتســـهيل اهلمـــزة وإســـقاطها  ووقـــف عليهـــا محـــزة. تثليـــث البـــدل لـــورش . متكئني ٣١

 ). وجهان(
 .قللها البصري وورش خبلف عنهما وقفاً ن وقفاً و أماهلا األخوا .كلتا ٣٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أُ ْكلها"أسكن الكاف مسا  . أُُكلها ٣٣

وضـــم ". بُثُمــره -ُمثُــره"ضــم الثــاء واملـــيم احلرميــان والشــامي واألخـــوان  . بَثَمره –َمثَر  ٤٢/ ٣٤
 ".بُثْمره -ُمثْره"صري الثاء وأسكن امليم الب

٣٩/ ٣٧/ ٣٤ 
٤٨ 

 –قــــــال لــــــه –فقــــــال لصــــــاحبه
 . جنعل لكم –جنتك قلت

 . السوسي أدغمهن

 . أثبت ألف أنا وصالً نافع فيكون املد منفصالً  . أنا أقل –أنا أكثر  ٣٩/ ٣٤
 ".منُهَما"ضم اهلاء وأثبت ميماً بني اهلاء واأللف احلرميان والشامي  . منَها ٣٦

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . أحصاها –فعسى –سواك  ٤٩ /٤٠/ ٣٧
 . أثبت األلف بعد النون وصالً الشامي . لكنا ٣٨

 ".رَيب إن  –برَيب أحد "فتح الياء وصالً مسا  . ريب إن -"معاً "بريب أحد  ٤٢/ ٤٠/ ٣٨
 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . إذ دخلت ٣٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٣٩
 ".إن ترين"أثبت الياء وصالً قالون والبصري ويف احلالني املكي  . إن ترن ٣٩
 ". يؤتيين"أثبت الياء املدين والبصري وصالً واملكي يف احلالني  . أن يؤتني ٤٠
 .غلظ الالم ورش .طلبا ٤١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وِهي ٤٢
 ". ومل يكن "ياء الشيخان  أبدل التاء . ومل تكن ٤٣
 ".الوِالية"كسر الواو األخوان  . الَوالية ٤٤
 ". احلقُّ "رفع القاف النحويان  . هللا احلقِّ  ٤٤
 ". ُعُقباً "ضم القاف احلرميان والنحويان والشامي  . ُعْقباً  ٤٤

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "الدنيا  ٤٦/ ٤٥
 ". الرْيح"أسكن الياء وأسقط األلف على التوحيد األخوان  . رياحال ٤٥
ُتســيـَُّر "أبــدل النــون تــاء وفــتح اليــاء ورفــع اجلبــال الصــاحبان والشــامي  . ُنَسيـُِّر اجلبالَ  ٤٧

 ".اجلبالُ 
فــــــرتى  -"وقفــــــاً "تــــــرى األرض  ٤٩/ ٤٧

 ". وقفاً "الرمني 
وصــــالً الفــــتح وللسوســــي . ا البصــــري واألخـــوانمــــأماهلو  ورش امـــقلله

 . واإلمالة
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . لقد جئتمونا ٤٨
 . أدغمها هشام والكسائي . بل زعمتم ٤٨
 ". الالم"و" ما"ال خالف بينهم على الوقف على  . مال هذا ٤٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السابع . أحداً  ٤٩

 ٧٤ -٥٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٦/ ٥٠ /
٥٨/ ٥٧ /
٦١/ ٦٠ /

٦٦/ ٦٣/ ٦٢ 

 -بالباطـل ليدحضـوا –أمر ربه
 –لعجــــــــل هلــــــــم –أظلــــــــم ممــــــــن

 -أبــــــرح حــــــىت -العــــــذاب بــــــل
قـال لفتـاه  -"معـاً "اختذ سـبيله 

 .قال له –

 . السوسي أدغمهن

 ". نقول"أبدل الياء نوناً محزة  . ويوم يقول ٥٢
لوقـف إمالـة الـراء واهلمـزة وفيهـا لـدى ا. أمال الراء وصـًال محـزة وشـعبة . ورأى الرمون ٥٣

. البــــن ذكــــوان وشــــعبة واألخــــوين، وقللهمــــا ورش مــــع تثليــــث البــــدل
 .وأمال اهلمزة فقط البصري

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد صرفنا ٥٤
 . الدوري أماهلا . للناس ٥٤
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءهم ٥٥

 .ن ومحزةذكوا ابن امأماهل . شاء –جاءهم  ٦٩/ ٥٥
٥٧/ ٥٥ /
٦٢/ ٦٠ 

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "لفتاه  –"معاً "اهلدى 

 ".ِقَبالً "كسر القاف وفتح الباء غري الكوفيني  . قـُُبالً  ٥٥
، "هــْزؤاً " وأســكن الــزاي محــزة وصــالً ". هــزؤاً "مهــز الــواو غــري حفــص  . هزواً  ٥٦

وإسـقاطها ونقـل حركتهـا إىل الـزاي " اهـْزو "وله وقفاً إبـدال اهلمـزة واواً 
 ). وجهان" (هزَا"

٧١/ ٥٧/٥٩ /
٧٤ 

فانطلقـــــــــــا  -ظلمـــــــــــوا -أظلـــــــــــم
 ".معاً "

 .غلظ الالم ورش

 .وإمالة الذال لدوري الكسائي. فيها تثليث البدل لورش . آذا�م ٥٧
 . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل .تؤاخذين –يؤاخذهم  ٧٣/ ٥٨

إبــدال اهلمــزة واواً وإدغــام الــواو يف الــواو مث : وقفــاً فيهــا وجهــان حلمــزة . موئالً  ٥٨
 . ومل ميدها ورش. إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٥٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ْهِلِكهم ٥٩

َ
وضــــم املـــيم وفـــتح الـــالم غـــري عاصــــم ". ملهَلكهـــم"فـــتح الـــالم شـــعبة  . مل

ْهَلكهم"
ُ
 ".مل

 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "موسى  ٦٦/  ٦٠
ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة نـــافع، ولـــورش إبـــداهلا ألفـــاً وجـــه ثـــان، ولـــه وقفـــاً  . أرأيت ٦٣

 ".أريت"وأسقط الكسائي اهلمزة الثانية . تسهيلها فقط
. ، مع الصـلة للمكـي"إنسانيِه إال"كسر اهلاء مجيع القراء إال حفصاً  .أنسانيُه إال ٦٣

 . وأمال األلف الكسائي وقللها ورش خبلف عنه
 ".نبغي"أثبت الياء وصالً نافع والنحويان وأثبتها يف احلالني املكي  . نبغ ٦٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . آثارمها ٦٤
 ".ينتعلم"أثبت الياء وصالً نافع والبصري ويف احلالني املكي  . تعلمنِ  ٦٦
 ".َرَشداً "فتح الراء والشني البصري  . علمت ُرْشداً  ٦٦

 ".معْي صرباً "أسكن الياء فيها وصالً اجلميع إال حفصاً  ".معاً "معَي صرباً  ٧٢/ ٦٧
 ".ستجدينَ "فتح الياء نافع  . ستجدْين إن ٦٩
اء ابـن ، وحـذف اليـ"تسـأَلينِّ "فتح الالم وشدد النون نافع وابـن عـامر  . فال تسألين ٧٠

 ". تسأَلنِّ "ذكوان خبلف عنه 
أبـــدل التــــاء يـــاء مفتوحــــة وفـــتح الــــراء ورفـــع الــــالم يف أهلهـــا األخــــوان  . لُتغرَِق أهَلها ٧١

 ".لَيغَرق أهُلها"
 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه ". معاً "لقد جئت  ٧٤/ ٧١
 السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل ". معاً "جئت  ٧٤/ ٧١

. فيهــا لــورش توســط اللــني وطولــه، وعلــى كــل منهمــا تفخــيم الــراء وترقيقــه . شيئاً إمراً  ٧١
وحلمــــــزة الســــــكت يف املوصــــــول خبلــــــف عــــــن خــــــالد، ويف الوقــــــف علــــــى 

 . املفصول النقل والتحقيق حلمزة والسكت خللف وجه ثالث
 ".زاكَية"زاد ألفاً وخفف الياء الثالثة  . زكيَّة ٧٤
وهـــي �ايـــة الـــثمن ". ُنُكـــراً "نـــافع وابـــن ذكـــوان وشـــعبة ضـــم الكـــاف  . ُنْكراً  ٧٤

 .الثامن، واجلزء اخلامس عشر

//// 
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 الجزء السادس عشر 
 ٩٨ -٧٥: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".معْي صرباً " أسكن الياء اجلميع غري حفص  . معَي صرباً  ٧٥
عبة اخـــتالس ضـــمة الـــدال، ، ولشـــ"لـــُدِين "خفـــف النـــون نـــافع وشـــعبة  . لُدينِّ  ٧٦

 ).وجهان" (لْدِين "وإسكان الدال مع اإلمشام 
 .غلظ الالم ورش .ظلم -فانطلقا ٨٧/ ٧٧
٨٨/ ٧٧ /
٩٤/ ٩٠ 

تطلـع  –سـنقول لـه  –قال لو 
 جنعل لك –على 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شئت ٧٧
وأدغم الدال يف التاء ". لَتِخذت"ر اخلاء الصاحبان خفف التاء وكس . لتََّخذت ٧٧

 . غري حفص واملكي
 .ال ترقيق لورش فيها لوجود حرف االستعالء بعدها . فراق ٧٨
 ".يَبدِّهلما"فتح الباء وشدد الدال نافع والبصري  . أن يْبِدهلما ٨١
 ".رُمحاً "ضم احلاء الشامي  .رْمحاً  ٨١

 . فخيم الراء وترقيقهلورش ت .سرتاً  -ذكراً  ٩٠/ ٨٣
 ".مث اتَّبع -فاتَّبع"وصل مهزة القطع وشدد التاء الثالثة  "معاً "مث أتْبع سبباً  -فأتْبع سبباً  ٩٢/ ٨٩/ ٨٥

 ".حامَية"زاد ألفاً بعد احلاء وأبدل اهلمزة ياء شعبة والشامي واألخوان  .محَئة ٨٦
 ".نُكراً "ضم الكاف نافع وابن ذكوان وشعبة  . نْكراً  ٨٧
 ".جزاءُ احلسىن"ضم اهلمزة من دون تنوين الثالثة والشامي وشعبة  . جزاًء احلسىن ٨٨
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . احلسىن ٨٨
 "السُّدين"ضم السني املدين والشامي وشعبة واألخوان  . السَّدين ٩٣
 ".نيُفِقهو "ضم الياء وكسر القاف األخوان  . يَفَقهون ٩٣
 ".ياجوج وماجوج" أبدل اهلمزة فيهما ألفاً غري عاصم  . يأجوج ومأجوج ٩٤
 .أدغم الالم يف النون الكسائي مع إظهار الغنة فيها . فهل جنعل ٩٤
 ".خرَاجاً "فتح الراء وزاد ألفاً بعدها الشيخان  .خْرجاً  ٩٤
 ".ُسداً "ضم السني نافع وابن عامر وشعبة  .َسداً  ٩٤
 ".مكَنين"فك اإلدغام مع فتح النون األوىل املكي   .مكينِّ  ٩٥
أبـــدل مهـــزة القطـــع مهـــزة وصـــل مكســـورة وأبـــدل األلـــف مهـــزة ســـاكنة  .ردماً ءاتوين ٩٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".ائتوين"شعبة 

 . ورش خبلف عنه هاوقلل األخوان اأماهل . ساوى ٩٦
اد وضـــم الصـــ". الصُّـــُدفني"ضـــم الصـــاد والـــدال الصـــاحبان والشـــامي  . الصََّدفني ٩٦

 ".الصُّْدفني"وأسكن الدال شعبة 
أبدل مهزة القطع مهزة وصل مكسورة وأبدل األلف مهزة قطـع سـاكنة  . قال ءاتوين ٩٦

، والوجـه الثـاين لــه  "قـال ائتـوين"وصًال محزة وشعبة علـى أحـد وجهيـه 
وهلمــا ابتــداء حتقيــق مهـــزة الوصــل وإبــدال مهــزة القطــع يـــاء . كحفــص

 ".إيتوين"
 . رقيق لورش فيهاال ت .قطراً  ٩٦
 ".اسطَّاعوا"شدد الطاء محزة  .فما اسطاعوا ٩٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٨
 ".دّكاً "حذف اهلمزة ونون الكاف منصوبة الثالثة والشامي  . دكاء ٩٨
 . �اية الثمن األول .حقاً  ٩٨

 من سورة مريم ٢١ -٩٩: من الثانيالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلما البصري ودوري الكسائي وقللهما ورش ".معاً "للكافرين  ١٠٢ /١٠٠
 "دوَين أولياء"فتح الياء املدين والبصري  . دوين أولياء ١٠٢
 . سهل اهلمزة الثانية وصالً مسا .أولياَء إنا ١٠٢

 . أدغمهما السوسي .جهنم مبا –للكافرين نزال  ١٠٦/ ١٠٢
 . مع الغنةأدغمها الكسائي  .هل ننبئكم ١٠٣
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ١٠٤
 ".حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ١٠٤
، ولـه "هـْزؤاً "وأسـكن الـزاي محـزة وصـالً ". هـزؤاً "مهز الـواو غـري حفـص  .هزواً  ١٠٦

ركتهــا إىل ، وإســقاطها ونقــل ح"هــْزوا"إبــدال اهلمــزة واواً : وقفــاً وجهــان
 ".هزَا"الزاي 

 ".ينفذ"أبدل التاء ياء األخوان  . تنفد ١٠٩
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ل فيها اإلبدال . جئنا ١٠٩
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . يوحى ١١٠
 .�اية سورة الكهف . أحداً  ١١٠
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 سورة مريم عليها السالم 
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمــــال اهلــــاء أبــــو . أمــــال اهلــــاء واليــــاء شــــعبة والكســــائي وقللهمــــا ورش . كهيعص ١
 .عمرو، وأمال الياء ابن عامر ومحزة

 . أدغم الدال يف الذال البصري والشامي واألخوان .كهيعص ذكر ٢
٨/ ٢/٤ /

٩/ ١٠ /
١٧/ ١٢ /
٢١/ ١٩ 

 -"كلـــه"قـــال رب  –ذكـــر رمحـــة 
قــال  -كــذلَك قــال  –العظــم مــين 

فتمثــــل  –كتــــاب بقــــوة ال -ربــــكَ 
كـــذلِك قـــال   -رســـول ربـــكِ  -هلـــا
 .قال ربكِ  -

 .للسوسي فيهن اإلدغام

وسـهل ". زكريـاَء إذ"زاد مهزة مفتوحة بعد األلـف مسـا والشـامي وشـعبة  .زكريا إذ ٣
 . اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء مسا

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . فأوحى -نادى ١١/ ٣
أبدل اهلمـزة يف احلـالني السوسـي ووقفـاً محـزة، وأدغـم السـني يف الشـني  .الرأس شيباً  ٤

 . السوسي خبلف عنه
 "ورائَي وكانت"ثلث البدل ورش، وفتح الياء وصالً ابن كثري  . ورائي وكانت ٥

 . رقق الراء ورش ". معاً "عاقراً  ٨/  ٥
 ".يرثْ يرْثين و "جزم الفعلني النحويان  . يرُثين ويرثُ  ٦
وســــهل ". يـــا زكريـــاُء إنـــا"زاد مهـــزة مضـــمومة الثالثـــة والشـــامي وشـــعبة  . يا زكريا إنا ٧

 .الثالثة) وجهان(اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً 
ورقـــق . محـــزة" نـَْبُشـــرك"فــتح النـــون وأســـكن البــاء وضـــم الشـــني  خمففــة  .إنا نبشرك ٧

 .الراء ورش
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله ناألخوا ماأماهل . يا حيىي –حيىي  ١٢/ ٧
 .ري وورش خبلف عنهدو ال اوقلله األخوان اأماهل ". معاً "أىن  ٢٠/  ٨

 ".ُعتياً "ضم العني الثالثة والشامي وشعبة  . ِعتياً  ٨
 "خلقَناك"أبدل التاء نوناً مفتوحة وزاد ألفاً بعدها الشيخان  . خلقُتك ٩
 ".َيل آية"ي فتح الياء نافع والبصر  . ْيل آية ١٠
 .ورقق الراء ورش. أماهلا ابن ذكوان .من احملرابِ  ١١
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- ٢٣٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".إَين أعوذ"فتح الياء الثالثة  . إْين أعوذ ١٨
، والوجــه "ليهــب"أبــدل اهلمــزة يــاء ورش والبصــري وقــالون خبلــف عنــه  . ألهب ١٩

 . وحتقيق اهلمزة وإبداهلا حلمزة وقفاً . الثاين لقالون كحفص
 .الدوري أماهلا .للناسِ  21
 .�اية الثمن الثاين . مقضياً  ٢١

 ٥٨ -٢٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ليس فيها إمالة . فأجاءها ٢٣
 ".ُمت"ضم امليم الصاحبان وشعبة والشامي  . ِمت ٢٣
 ".ِنسياً "كسر النون اجلميع غري حفص ومحزة  . َنسياً  ٢٣

٣٥/ ٢٤ /
٥٨/ ٤٨ 

ى عســـــ –قضـــــى  –فناداهـــــا 
 . تتلى –

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".َمن حتَتها"فتح امليم والتاء الصاحبان والشامي وشعبة  .ِمن حتِتها ٢٤
 –لقــــد جئــــت  –قــــد جعــــل  ٤٣/ ٢٧/ ٢٤

 .قد جاءين
 . أدغمهن البصري وهشام واألخوان

٢٥/ ٢٤ /
٣٥/ ٢٩ /
٤٠/ ٣٦ /
٤٣/ ٤٢ /
٥٣/ ٤٧ 

النخلـــــــــــــــة  –جعـــــــــــــــل ربـــــــــــــــك
املهـــد  –مـــن نكلـــم -تســاقط

فاعبـــدوه  –يقـــول لـــه –صـــبياً 
قــــــــال  –حنــــــــن نــــــــرث –هــــــــذا

 –العلــــــــــــــم مــــــــــــــا مل –ألبيـــــــــــــه
أخــــــــــــاه  –سأســــــــــــتغفر لــــــــــــك

 . هارون نبياً  -هارون

 .للسوسي فيهن اإلدغام

وفــتح التــاء والقــاف وشــدد الســني ". َتَســاَقط"فــتح التــاء والقــاف محــزة  .ُتَساِقط ٢٥
 ". َتسَّاَقط"احلرميان والنحويان والشامي وشعبة 

 . أبدل مهزة جئت السوسي، وأدغم التاء يف الشني خبلف عنه . جئت شيئاً  ٢٧
إســـقاط اهلمـــزة ونقـــل  ٢/ ١: وقـــف عليهـــا هشـــام ومحـــزة بأربعـــة أوجـــه .سوءٍ  ٢٨

 .حركتها إىل الواو مع إسكا�ا ورومها
إبــدال اهلمــزة واواً وإدغــام الــواو األول يف الثــاين مــع اإلســكان : ٤/ ٣ 

 . والروم
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 البيان الكلمة رقم اآلية
توســط / ٢قصــر البــدل وفــتح الــذات، / ١فيهــا لــورش األوجــه األربعــة  .  الكتابآتاين ٣٠

. طــــول البــــدل وفــــتح الــــذات وتقليلــــه: ٤/ ٣البــــدل وتقليــــل الــــذات، 
 ".آتاْين الكتاب"وأسكن محزة الياء وصالً . وأمال آتاين الكسائي

٣٠/٤١/٤٩ /
٥٤/ ٥١/٥٣ /

٥٨/ ٥٦ 

 ".النبيئني -نبيئاً "ة بعدها نافع خفف الياء وزاد مهز  . النبيني -"كله"نبياً 

 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . وأوصاين ٣١
 .غلظ الالم ورش ".معاً "بالصالة  ٣١/٥٥
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل .موسى –" وقفاً "عيسى  ٥١/ ٣٤

 ".قوُل احلق"رفع الالم الثالثة واألخوان  . قوَل احلق ٣٤
 ".فيكونَ "نصب النون الشامي  . فيكونُ  ٣٥
 ".وأَنَّ اهللا "فتح اهلمزة الثالثة  . زإنَّ اهللا ٣٦
 .وصل اهلاء بواو املكي . فاعبدوه ٣٦

 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراطا –صراط  ٤٣/  ٣٦
 ".إبراهام "أبدل الياء ألفاً هشام  ". معاً "إبراهيم  ٤٦/ ٤١
٤٣ /٤٢ /
٤٥/ ٤٤ 

 ".يا أبهْ "ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح التاء الشامي  ".كلها"يا أبِت 

 .وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءين ٤٣
 ".إَين أخاف"فتح الياء وصالً مسا  . إْين أخاف ٤٥
 ".رَيب إنه "فتح الياء نافع والبصري  . رْيب إنه ٤٧
 ".خمِلصاً "ثالثة والشامي كسر الالم ال . ُخمَلصاً  ٥١
 . ضم اهلاء محزة ". معاً "عليهم  ٥٨
 . وهي �اية الثمن الثالث". ِبكياً "كسر الباء الشيخان  . ُبكياً  ٥٨

 ٩٨ -٥٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .غلظ الالم ورش أطلع -يظلمون -الصالة ٧٨/ ٥٩/٦٠
 ".يُدَخلون"صاحبان وشعبة ضم الياء وفتح اخلاء ال . َيدُخلون ٦٠

٦٥/ ٦٤ /
٧٣/ ٧٠ /
٩٦/ ٧٧ 

ــــــه هــــــل -بــــــأمر ربــــــك  -لعبادت
وأحســـــــــــــن -أعلــــــــــــم بالــــــــــــذين 

 –قــــــــــــال ألوتــــــــــــّني  -نــــــــــــديًا◌ً 

 .للسوسي فيهن اإلدغام
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- ٢٣٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 -الصــــــــــــــــــــاحلات ســــــــــــــــــــيجعل 

 .سيجعل هلم
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . واصطرب لعبادته ٦٥

 . وانأدغمها هشام واألخ .هل حتس –هل تعلم  ٩٨/ ٦٥
أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون وأبــوعمرو وأدخــل ألفــاً  . أإذا ما مت ٦٦

وسـهل الثانيـة مـن دون إدخـال ورش . قوًال واحداً وحقق الثانيـة هشـام
 . وأسقط مهزة االستفهام ابن ذكوان خبلف عنه. واملكي

 ".ُمت"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمت ٦٦
 ".يذَّكَّر"شدد الذال والكاف مفتوحتني الصاحبان واألخوان  . ُكرَيذْ  ٦٧

٦٩/ ٦٨ /
٧٢/ ٧٠ 

 -ُعتيـــاً  -ُجثيـــاً "ضـــم احلـــرف األول فـــيهن الثالثـــة وابـــن عـــامر وشـــعبة  . ِصلياً  –ِعتياً  -"معاً "ِجثياً 
 ".ُصلياً 

٧٣/ ٧٠ /
٩٤/ ٧٦. 

هـــــــــــــــــــــدى  –تتلـــــــــــــــــــــى  –أوىل 
 .أحصاهم -"وقفاً "

 .رش خبلف عنهوقللهن و  األخوان أماهلن

 ".نْنِجي"أسكن النون الثانية وخفف اجليم الكسائي  . نـَُنجِّي ٧٢
 . ضم اهلاء محزة . عليهم ٧٣
 ".ُمقاماً "ضم امليم املكي  . َمقاماً  ٧٣
ثانيــــة قــــالون وابــــن ذكــــوان أبــــدل اهلمــــزة يــــاء وأدغــــم اليــــاء األوىل يف ال . ورئياً  ٧٤

 .ظهار واإلدغاموحلمزة إبداهلا وقفاً مع اإل. "وريّاً "
ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة نــــافع، وأبــــدهلا ورش ألفــــاً وجــــه ثــــان، وأســــقطها  . أفرأيت ٧٧

 . الكسائي
٨٨/ ٧٧ /
٩٢/ ٩١ 

 ".وُوْلداً "ضم الواو وأسكن الالم الشيخان  ".كله"َوَلداً 

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٨٣
 . فاً سهل اهلمزة محزة وق . تؤزهم ٨٣
 . وأبدل اهلمزة السوسي مطلقاً . أدغمها البصري وهشام واألخوان .لقد جئتم ٨٩
 ".يكاد"أبدل التاء ياء نافع والكسائي  . تكاد ٩٠
أبــــدل التــــاء نونــــاً ســــاكنة وخفــــف الطــــاء مكســــورة البصــــري والشــــامي  .يـََتفطَّرن ٩٠

 ".يْنفِطرن"وشعبة ومحزة 
 .املراتب الثالثة لورش . ءايت ٩٣
وفـــتح التـــاء وأســـكن البـــاء وضـــم الشـــني خمففـــة محـــزة . رقـــق الـــراء ورش . لُتَبشِّر ٩٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".لَتْبُشر"

 .وهي �اية سورة مرمي عليها السالم. �اية الثمن الرابع . ركزاً  ٩٨

 
 



 ٥٥ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ، وأمال اهلاء ورش والبصريأمال الطاء واهلاء شعبة واألخوان . طه ١
 . نقل حركة اهلمزة املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ٢

٤/ ٣/ ٢ /
٨/ ٧/ ٥ /
١١/ ١٠/ ٩ 
/١٣/ ١٢ /

١٦/ ١٥ /
١٩/ ١٧ /
٢١/ ٢٠ /
٣٦/ ٢٤ /
٤٠/ ٣٨ /
٤٤/ ٤٣ /
٤٧/ ٤٥ /
٤٩/ ٤٨ /
٥١/ ٥٠ /
٥٣/ ٥٢ /

٥٤. 

 -"معــــــــاً "خيشــــــــى  –لتشــــــــقى 
 -أخفــــــى -اســــــتوى –العلــــــى 
يــا  -ُهــدىً  -وســىم–احلســىن 
يوحى  -طوى -"كله"موسى 

 -"معــــــــــــاً "تســــــــــــعى  -"معــــــــــــاً "
طغــى  -"معــاً "األوىل  -فــرتدى

 -اهلـــــــــدى -يطغـــــــــى -"معـــــــــاً "
شـــىت  -ينســـى -َهـــدى -تـــوىل

 .النهى-

 . وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

١٨/ ٦ /
٢٣/ ٢٢ /
٤٦/ ٣٧ 

ــــــــــرى –" كلــــــــــه"أخــــــــــرى  -الث
 . أرى -الكربى

 . خوانالبصري واأل نوأماهل ورش نقلله

١١/ ٩ /
١٦/ ١٥ /

٢٠/٥٠ 

 -لتجـــــــــــزى–أتاهـــــــــــا  -أتـــــــــــاك
 .أعطى -فألقاها -هواه

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السكت خللف خبلف عنه، والنقل لورش . وهل أتاك ٩
أمـــال اهلمـــزة أبـــو عمـــرو، وقلـــل الـــراء واهلمـــزة ورش مـــع تثليـــث البـــدل،  . رأى ١٠

 . وانوأماهلما ابن ذكوان وشعبة واألخ
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ١٠
 ". ألهِلُه امكثوا"ضم اهلاء وصالً محزة  . ألهِلِه امكثوا ١٠

١١/ ١٠ /
٣٣/ ٢٥ /
٣٥/ ٣٤ /
٤٠/ ٣٩ 

/٥٠/ ٤٦ /
٥٣ 

نــــــــــــودي يــــــــــــا  -قــــــــــــال ألهلــــــــــــه
نســبحك   -قــال رب -موســى
إنــــك   -ونــــذكرك كثــــرياً  -كثــــرياً 
أمــك –ولتصــنع علــى  -كنــت
 -قــــــال ربنــــــا -ال قــــــال -كــــــي

 .جعل لكم

 .للسوسي فيهن اإلدغام
 

١٤/ ١٠ /
٤٣/ ٤٢ 

 -هللاإنــــــــْين أنــــــــا ا –إْين آنســــــــت 
 لذكرْي اذهبا-لنفسْي اذهب

 -لنفسـَي اذهـب -إنَين أنـا اهللا –إَين آنست " فتح الياء فيهن الثالثة 
 ".لذكرَي اذهبا

 ".لعلَي آتيكم"فتح الياء الثالثة وابن عامر  . لعلي آتيكم ١٠
 ".إَين أنا"وفتح الياء الثالثة ". َأين أنا"فتح اهلمزة األوىل الصاحبان  . إين أنا ربك ١٢
، وقللهــــا ورش والبصــــري وقفــــاً ووصــــًال، "طــــَوى"حــــذف تنوينهــــا مســــا  . طًوى ١٢

 .وأماهلا األخوان وقفاً 
وأنـَّا "ا محـزة شدد النون وأبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وزاد ألفاً بعـده . وأنا اخرتُتك ١٣

 ".اخرتنَاك
 .غلظ الالم ورش الصالة ١٤

 ".عيَين إذ -فتح الياء نافع والبصري لذكرَي إن .عيين إذ -لذكري إن ٤٠/ ١٥
 : وقف عليها محزة وهشام خبمسة أوجه .أتوكؤا ١٨

: ٣/٤/٥إبداهلا ألفاً وتسهيلها ما بـني بـني، وهـذان قياسـيان، : ١/٢ 
 .وم واإلمشام، وهي رمسيةإبداهلا مع االسكان والر 

 ".وْيل فيها"أسكن الياء غري حفص وورش  . وَيل فيها ١٨
 . رقق الراء وثلث البدل ورش . سريتا األوىل ٢١
 .أدغمها البصري خبلف عن الدوري . ويسر يل ٢٦
 ".َيل أمري"فتح الياء نافع والبصري  .ْيل أمري ٢٦
وأبــدل مهــزة الوصــل مهــزة ". أخــَي اشــدد"ن فــتح اليــاء وصــالً الصــاحبا . أخْي اشدد ٣١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".أخي َأشدد"قطع مفتوحة الشامي 

 ". وُأشركه"ضم اهلمزة ابن عامر  . وأشركه ٣٢
٤٠/ ٣٦ /

٤٧ 
 .أبدل اهلمزة فيهن السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .جئناك -جئت -سؤلك

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها .قد جئناك -إذ متشي ٤٧/ ٤٠
 . أدغم الثاء يف التاء البصري والشامي واألخوان . فلبثت ٤٠
أعطــــــى كـــــــل شــــــيء خلقـــــــه مث  ٥٠

 . هدى
فــتح وتقليــل الــذات وعلــى كــل منهمــا توســط : فيهــا لــورش أربعــة أوجــه

 . وطول اللني
 ".ِمهاداً "كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء غري الكوفيني  . َمهداً  ٥٣
 . �اية الثمن اخلامس . النهى ٥٤

  ٨٢ -٥٥: لسادسالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش ماقلله . افرتى –أخرى  ٦١/ ٥٥
٥٧/ ٥٦ /
٥٩/ ٥٨ /
٦٢/ ٦٠ /
٦٤/ ٦٣ /
٦٦/ ٦٥ /
٦٨/ ٦٧ /
٧٠/ ٦٩ /
٧٢/ ٧١ /
٧٤/ ٧٣ /
٧٦/ ٧٥ /
٧٩/ ٧٧ /
٨١/ ٨٠ /

٨٢ 

 -ســوى -"كلــه"موســى  -أىب
النجوى  -"معاً "أتى  -ضحى

 -ألقـــى -اســتعلى -املثلــى  –
أبقــــــــــــى  -األعلـــــــــــى -تســـــــــــعى

 -حيـــــــــــــىي -الـــــــــــــدنيا -"معــــــــــــاً "
 -ختشـــــــــــى -تزكـــــــــــى -العلـــــــــــى
 –هــــــوى  -الســــــلوى -هــــــدى
 .اهتدى

 .وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

، وأمــــــال األلـــــف شــــــعبة "ِســـــوى"كســـــر الســـــني احلرميــــــان والنحويـــــان  . ُسًوى ٥٨
 .واألخوان، وقللها ورش والبصري إن وقفوا عليه

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل  .فتوىل ٦٠
 .للسوسي فيهن اإلدغامكيـــــد   -اليـــــوم مـــــن -قـــــال هلـــــم/ ٦٤/ ٦١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٧٠/ ٦٩ /
٧٣/ ٧١ 

–الســــــحرة ســــــجداً  -ســــــاحر
 .ليغفر لنا -آذن لكم

 . أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه ".معاً "موسى  ٦٥/ ٦١
 ".فَيسَحتكم"والشامي وشعبة  فتح الياء واحلاء الثالثة . فُيْسِحَتكم ٦١
 . أماهلا محزة . خاب ٦١
 "قالوا إنَّ "شدد النون مفتوحة غري املكي وحفص  . قالوا إنْ  ٦٣
وأبــــدل األلــــف يـــــاء ". هــــذآنِّ "شــــدد النــــون مــــع املــــد املشــــبع املكــــي  . هذان ٦٣

 ".هذين"البصري 
 ".اَمجعواف"أبدل مهزة القطع مهزة وصل وفتح امليم البصري  .فأِمجعوا ٦٤

 .أبدل اهلمزة فيهما ألفاً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .يأت -مث ائتوا ٧٤/ ٦٤
 ".ختيل"أبدل الياء تاء ابن ذكوان  . خييل ٦٦
وفـــتح الــالم وشــدد القـــاف ". ميينــك تـََّلقَّــف"شــدد التــاء وصــالً البـــزي  . ميينك تلقف ٦٩

 ".قفُ تل"ورفع الفاء ابن ذكوان ". تَلقَّف"غري حفص 
 ".ِسْحر"كسر السني وحذف األلف وأسكن احلاء الشيخان  . َساِحرٍ  ٦٩
وســهل اهلمــزة الثانيــة ". أآمنــتم"زاد مهــزة االســتفهام غــري حفــص وقنبــل  . آمنتم له ٧١

 .نافع والبزي وابن عامر والبصري، وحققها األخوان وشعبة
 .ورقق الراء ورش. قفاً أبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة و  .نؤثرك ٧٢
 .وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءنا ٧٢
 . وقللها ورش خبلف عنه الكسائي األلف الثانية أمال . خطايانا ٧٣
وكسر اهلاء مع الصلة ". ومن ياتهْ "أبدل اهلمزة وأسكن اهلاء السوسي  . ومن يأته ٧٥

 ).وجهان(وعدمها قالون 
 ". أِن اسر"القطع مهزة وصل احلرميان كسر النون وأبدل مهزة  . أن أسر ٧٧
 ".ال ختفْ "حذف األلف الثانية وأسكن الفاء محزة  . ال ختاف دركاً  ٧٧

 ". ورزقُتكم –أجنيُتكم "قرأمها بتاء املتكلم املفرد األخوان  . ورزقناكم –أجنيناكم  ٨١/ ٨٠
ملفـرد األخـوان حذف األلف الثانية وأبـدل ضـمري اجلمـع بتـاء املـتكلم ا . وواعدناكم ٨٠

 ".ووعدناكم"وحذف األلف األوىل البصري ". وواعدُتكم"
 ".فيُحل"ضم احلاء الكسائي  . فَيِحل ٨١
 ".حيُلل"ضم الالم األوىل الكسائي  . ومن حيِلل ٨١
 .�اية الثمن السادس . اهتدى ٨٢
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 ١١٠ -٨٣: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٨٤/ ٨٣ /
٨٨/ ٩٥ 

إلينـــــــا  -لرتضـــــــى -يـــــــا موســـــــى
 إله موسى -موسى

" إلــه موســى"ولــه يف األخــرية  ورشالبصــري، و  نقللهــو األخــوان أمــاهلن 
 .اخلالف ما بني رأس آية أو ال

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . موسى إىل ٨٦
 .غلظ الالم ورش ورققها وصالً ووقفاً، والتغليظ مقدم يف األداء .أفطال ٨٦
 ".مبُلكنا"وضمها الشيخان ". مبِلكنا"كسر امليم الصاحبان والشامي  . كنامبَل ٨٧
 ".َمحَلنا"فتح احلاء وامليم خمففة النحويان وشعبة ومحزة  .ُمحِّلنا ٨٧
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ".وقفاً "ألقى  ٨٧

٩٧/ ٩٠ /
١٠٤/ ٩٨ /

١١٠/ ١٠٩ 

هــــــــو  -تقــــــــول ال -قــــــــال هلــــــــم
 -ذن لـــــهأ -أعلـــــم مبـــــا -وســـــع

 .يعلم ما

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أال تتبعين"أثبت الياء نافع والبصري وصالً واملكي يف احلالني  . أال تتبعن ٩٣
 ".يبنؤمِّ "كسر امليم الشامي وشعبة واألخوان  . يبنؤمَّ  ٩٤
 ".برأسَي إين"أبدل اهلمزة السوسي وفتح الياء نافع والبصري  . برأسْي إين ٩٤
 ".تبصروا"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  . به يبصروا ٩٦
 ".فنبتُّها"أدغمها النحويان ومحزة  . فنبذتا ٩٦
 . أدغمها النحويان وخالد . فاذهب فإن ٩٧
 ".ختِلفه"كسر الالم الصاحبان  . ختَلفه ٩٧
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد سبق ٩٩

 ). وجهان(ا ورش فخم الراء ورققه وزراً  -ذكراً  ١٠٠/ ٩٩
قصــر البــدل وعليـه تفخــيم وترقيــق : ١/٢: يف اآليـة لــورش مخســة أوجـه .ءاتيناك، ذكراً  ٩٩

طـول البـدل وعليـه : ٤/٥توسط البـدل وعليـه تفخـيم الـراء، / ٣الراء، 
 .تفخيم وترقيق الراء

 ".نَنُفخ"أبدل الياء نوناً مفتوحة وضم الفاء أبو عمرو  . يُنَفخ ١٠٢
 . واألخوان يشامالو  البصري لثاء يف التاءا أدغم ".معاً "تم لبث ١٠٤/ ١٠٣

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ال ترى ١٠٧
 . �اية الثمن السابع . علماً  ١١٠

  ١٣٥ -١١١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا محزة خاب  ١١١
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 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١١٢
 ".فال خيفْ "أسقط األلف وأسكن الفاء ابن كثري  . فال خياف ١١٢

 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . بالقرآن –قرآنا  ١١٤/ ١١٣
 ).وجهان(فخم الراء ورققها ورش  . ذكراً  ١١٣

١٢١/ ١١٤ /
١٢٣/ ١٢٢ /

١٢٥ 

 -يقضـــــــــى -"وقفـــــــــاً "فتعـــــــــاىل 
ى مـــين هـــد -اجتبـــاه -عصـــى

 .أعمى وقد -"وقفاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٢٥/ ١١٥ /
١٣٢/ ١٣٠ 

ــــــــك  -قــــــــال رب –آدم مــــــــن  رب
 حنن نرزقك-النهار لعلك-قبل

 .للسوسي فيهن اإلدغام

١١٧/ ١١٦ /
١٢٠/ ١١٩ /
١٢٢/ ١٢١ /
١٢٤/ ١٢٣ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٢٩/ ١٢٨ /
١٣١/ ١٣٠ /
١٣٣/ ١٣٢ /
١٣٥/ ١٣٤ 

 -تضــــــــــحى -فتشــــــــــقى –أىب 
 -وَهـــــــدى -فغـــــــوى -يبلـــــــىال

 -"وقفــاً "أعمــى قــال  -يشــقى
النهـــى  -"معـــاً "أبقـــى  -تنســـى

 -للتقـوى–ترضـى  -مسمى–
 -اهتــــــــــــدى -خنــــــــــــزى -األوىل
 .مين هدى -الدنيا

 .وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . تعرى ١١٨
 ".وِإنك"كسر اهلمزة نافع وشعبة  . وأنك ١١٩
عـــدم املـــد يف اللـــني وقصـــر البـــدل وفـــتح / ١: فيهـــا مخســـة أوجـــه لـــورش سوءاتما، عصى، آدم ١٢١

: ٤/ ٣عدم املـد يف اللـني وتوسـط البـدل وتقليـل الـذات، / ٢الذات، 
توسـط / ٥عدم املد يف اللني وطول البدل وعليه فتح الـذات وتقليلـه، 

 . اللني وتوسط البدل وعليه تقليل الذات
 . ا دوري الكسائي وقللها ورش خبلف عنهأماهل . هداي ١٢٣
 ".حشرتَين أعمى"فتح الياء احلرميان  . حشرتين أعمى ١٢٥
النقــــل فيهــــا لــــورش مطلقــــاً، وحلمــــزة إن وقــــف ســــبع وعشــــرون وجهــــاً،  . ومن ءانائ ١٣٠

عـــــدم : مخســـــة عشـــــر علـــــى القيـــــاس، وإثنـــــا عشـــــر علـــــى الرســـــم وهـــــي
مزة ألفـاً مـع القصـر إبدال اهل: السكت يف املفصول وعليه مخسة أوجه

والتوســــط والطــــول، مث تســــهيلها مــــع الطــــول والقصــــر، وهــــذه األوجــــه 
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أمــا . اخلمســة تــأيت علــى كــل مــن الســكت والنقــل، هــذا علــى القيــاس

على الرسم فعلى كل من التحقيق والسكت والنقل يـأيت إبـدال اهلمـزة 
 .ياء ساكنة مع القصر والتوسط والطول، وروم حركة الياء مع القصر

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهار ١٣٠
 ".تُرضى"ضم التاء شعبة والكسائي  . َترضى ١٣٠
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ١٣١
 . لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها بدالاإل . وأمر ١٣٢
 .غلظ الالم ورش بالصالة ١٣٢
وأبـدل اهلمــزة ". يـأتم"بـدل التـاء األوىل يـاء االبنـان وشـعبة واألخـوان أ . تأتم ١٣٣

 .ألفاً السوسي وورش مطلقا ومحزة وقفاً 
 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . الصراط ١٣٥
 .�اية الثمن الثامن وهي �اية سورة طه واجلزء السادس عشر . اهتدى ١٣٥

//// 
 

 شر الجزء السابع ع



 ٢٩ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الدوري أماهلا . للناس ١
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل دعواهم -"وقفاً "النجوى  ١٥/ ٣

 .غلظ الالم ورش ظلموا ٣
قـــل "ين بناهـــا علـــى األمـــر مـــع اإلدغـــام يف الـــراء غـــري حفـــص واألخـــو  . قال ريب يعلم ٤

 ".ريب
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . وهو ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٥

لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . األرض –األولون  ١٦/ ٥
 . والنقل والسكت وقفاً 
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 . ة وقفاً ورش والسوسي مطلقاً ومحز  اهلمزة أبدل . يؤمنون ٦
 اأماهلـو ". يـوحى إلـيهم"أبدل النـون يـاء وأبـدل اليـاء ألفـاً غـري حفـص  . نوحي إليهم ٧

 . وضم هاء إليهم محزة. ورش خبلف عنه اقللهو  األخوان
فــــتح الســـــني وأســـــقط اهلمـــــزة املكــــي والكســـــائي مطلقـــــاً ومحـــــزة وقفـــــاً  . فاسئلوا ٧

 ".فَسلوا"
 . السوسي مطلقاً محزة وقفاً أبدل اهلمزة  . بأسنا –أنشأنا  ١٢/ ١١

 . واألخوان يشامالو  البصريورش و  أدغمها . كانت ظاملة ١١
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني محزة وقفاً  .يسئلون –تسئلون  ٢٣/ ١٣

 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل نقذف ١٨
 ".من معيْ "أسكن الياء غري حفص  . من معيَ  ٢٤
". يـــوحى"دل النـــون يـــاء وأبـــدل اليـــاء ألفـــاً غـــري حفـــص واألخـــوين أبـــ . نوحي إليه ٢٥

 .وقللها ورش خبلف عنه
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ٢٨
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . ارتضى ٢٨
 ". إَين إله"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . إين إله ٢٩
 . �اية الثمن األول . الظاملني ٢٩

 ٥٠– ٣٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".أمل ير"أسقط الواو املكي  . أومل ير ٣٠
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يؤمنون ٣٠
 ".ُمتَّ "ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  .ِمتَّ  ٣٤
قلــل الــراء واهلمــزة ورش، وأماهلمــا شــعبة واألخــوان وابــن ذكــوان خبلــف  .رءاك ٣٦

 .وأمال اهلمزة وحدها البصري. نهع
: وأسـكن الـزاي محـزة ولـه وقفـاً وجهـان". هـزؤاً "مهز الواو غـري حفـص  . هُزواً  ٣٦

 . إبدال اهلمزة واواً، وإسقاط ونقل حركتها إىل الزاي
 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه . كفى  –مىت  ٤٧/ ٣٨
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان هلاءا كسر . عليهم العمر -وجوههم النار ٤٤/ ٣٩

 .هشام واألخوان أدغمها . بل تأتيهم ٤٠
 ".ولقُد استهزئ"ضم الدال وصالً احلرميان والشامي والكسائي  . ولقِد استهزئ ٤١



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٤٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا محزة . فحاق ٤١
، مث تسهيل اهلمزة ما بني اهلمزة والـواو: وقف عليها محزة بثالثة أوجه . يستهزءون ٤١

 .إبداهلا ياء، مث إسقاطها وضم الزاي
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٤٢

 . أدغمهما السوسي ال يستطيعون نصر -ذكر ربم ٤٣/ ٤٢
 . وصالً ووقفاً ) وجهان(غلظ الالم ورققها ورش  . طال ٤٤
وال "م ونصــب الصــّم ابــن عــامر أبــدل اليــاء تــاء مضــمومة وكســر املــي . وال َيْسَمع الصمُّ  ٤٥

 ".ُتسِمع الصمَّ 
 . سهل اهلمزة الثانية مسا . الدعاَء إذا ٤٥
إبــدال اهلمــزة يــاء وإدغــام الــواو األوىل يف : وقــف عليهــا محــزة بــوجهني . شيئاً  ٤٧

الثانيــــة، مث إســــقاطها ونقــــل حركتهــــا إىل اليــــاء، ولــــه وصــــالً الســــكت 
 .  خبلف عن خالد

 .رشغلظ الالم و  تظلم ٤٧
 ".مثقاُل حبة"رفع الالم املدين  . مثقاَل حبة ٤٧
قصــر البــدل وفــتح الــذات وتفخــيم : ٢/ ١: فيهــا لــورش ســبعة أوجــه .ءاتينا، موسى، ذكراً  ٤٨

/ ٥/ ٤. توسط البدل وتقليل الـذات وتفخـيم الـراء/ ٣. الراء وترقيقه
طــــول البــــدل وعليــــه فــــتح الــــذات وتقليلــــه وعلــــى كــــل منهمــــا : ٧/ ٦

 . راء وترقيقهتفخيم ال
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . موسى ٤٨
 ". ضَئاء"مهز الياء قنبل  . ضياء ٤٨
 . وهي �اية الثمن الثاين. رقق الراء ورش . منكرون ٥٠

 ٨٦ -٥١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

يقـال  –قال لقد  –قال ألبيه  ٦٠/ ٥٤/ ٥٢
 . له

 . لسوسيأدغمهن ا

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بأسكم –أجئتنا  ٨٠/ ٥٥
 ". ِجذاذاً "كسر اجليم الكسائي  . ُجذاذاً  ٥٨

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "نادى  -"وقفاً "فىت  ٨٣/ ٧٦/ ٦٠
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦١
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وسهل الثانيـة قـالون والبصـري وهشـام خبلـف أدخل ألفاً بني اهلمزتني  . أأنت ٦٢

وسهل اهلمـزة الثانيـة مـن . عنه والوجه الثاين لـه اإلدخال مع التحقيق
 . دون إدخال املكي وورش خبلف عنه والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

فــــتح الســـــني وأســـــقط اهلمـــــزة املكـــــي والكســـــائي مطلقـــــاً ومحـــــزة وقفـــــاً  . فاسئلوهم ٦٣
 ". فاَسلوهم"

 . ثلث البدل ورش، وسهل اهلمزة محزة وقفاً  . ءوسهمر  ٦٥
وحـــذف التنـــوين البصـــري ". أفَّ "فــتح الفـــاء مـــن دون تنـــوين االبنــان  . أٍف لكم ٦٧

 ". أفِّ "وشعبة واألخوان 
لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . األخسرين ٧٠

 . والنقل والسكت وقفاً 
وأدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني هشــام . ثانيــة مــن دون إدخــال مســاســهل ال . أئمة ٧٣

 . خبلف عنه
 .غلظ الالم ورش الصالة ٧٣
 .سهل اهلمزة مع املد والقصر محزة وقفاً  . اخلبائث ٧٤
وأبدل التاء ياء الثالثة واألخـوان ". لنحصنكم"أبدل التاء نوناً شعبة  . لتحصنكم ٨٠

 ". ليحصنكم"
 ".مسْين الضر"الياء وصالً محزة  أسكن . مسَين الضر ٨٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٨٤
 . �اية الثمن الثالث . الصاحلني ٨٦

 ١١٢ -٨٧: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٨٩/ ٨٧ /
١٠٨/ ١٠٣ 

 -تتلقـــاهم –نـــادى  –فنـــادى 
 .يوحى

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".ُجنِّي"أسقط النون الثانية وشدد اجليم ابن عامر وشعبة  . نْنِجي ٨٨
". وزكريــــاءَ "زاد مهــــزة مفتوحــــة بعــــد األلــــف الثالثــــة والشــــامي وشــــعبة  . وزكريا إذ ٨٩

 . وسهل اهلمزة الثانية الثالثة
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . احلسىن –حيىي  ١٠١/ ٩٠

 . م ورشغلظ الال . وأصلحنا ٩٠
 . أماهلا دوري الكسائي . يسارعون ٩٠
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 . رقق الراء ورش . اخلريات ٩٠
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٩٤
 ".وِحْرم"كسر احلاء وأسكن الراء وحذف األلف شعبة والشيخان  . وَحرَام ٩٥
 ".فتِّحت"شدد التاء األوىل الشامي  . فُِتحت ٩٦
 ".ياجوج وماجوج "اهلمزة ألفاً فيهما غري عاصم أبدل  . يأجوج ومأجوج ٩٦
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا .هوالِء ءاهلة ٩٩
 . ال خالف فيها لنافع . ال حيز�م ١٠٣
 "للِكتَاب"ن يكسر الكاف وفتح التاء وبعدها ألف غري حفص واألخو  . للكتب ١٠٤
 .وقفاً السوسي مطلقاً ومحزة  اهلمزة أبدل . بدأنا ١٠٤
 ".الزُّبور"ضم الزاي محزة  . الزَّبور ١٠٥
 ". عبادْي الصاحلون"أسكن الياء وحذفها وصالً محزة  . عبادَي الصاحلون ١٠٥
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ١١٠
 ".ُقْل رب"بناها على األمر غري حفص  . قال رب ١١٢
 . ءوهي �اية سورة األنبيا. �اية الثمن الرابع . تصفون ١١٢

 



  ١٨ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦/ ٥/ ٢/ ١ /
١٤/ ١١ 

 -الناس سـكارى -الساعة شيء
 –األرحـــــام مـــــا  –ولنبـــــني لكـــــم 
بـــأن –يعلـــم مـــن –العمـــر لكـــيال 

 –اآلخــــــــــــرة ذلــــــــــــك  –اهللا هــــــــــــو
 الصاحلات جنات

 . اإلدغام فيهن للسوسي

النقـل مث اإلبـدال مـع : وحلمـزة وقفـاً وجهـان. ورش وسط اللني وطوله . شيئاً  –شيء  ٥/ ١
 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد. اإلدغام

تـــــــرى  -" وقفـــــــاً "تـــــــرى النـــــــاس  ٥/ ٢
 ". وقفاً "األرض 

وأماهلمـــا وصـــالً السوســـي . ا البصـــري واألخـــوانمـــأماهلو  ورش امـــقلله
 . خبلف عنه

 -َســــْكرى"ألخــــوان فــــتح الســــني وأســــكن الكــــاف وحــــذف األلــــف ا . بسكارى –سكارى  ٢
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 . ورش قللهاو  البصري واألخوان الراء وأمال". بَسْكرى

 . الدوري أماهلا ". كله"الناِس  ٣/٨/١١/١٨
٨/ ٥/ ٤ /

١٣ 
يتـــوىف  -"وقفـــاً "مســـمى  –تـــواله 

 املوىل –" وقفاً "هدًى  –
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  لـورش فيهـا النقـل . األ�ار -األرض –األرحام  ١٤/  ٥
 . وقفاً  والسكتوالنقل 

 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . نشاُء إىل ٥
 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". كله"الدنيا  –املوتى  ٦/٩/١١/١٥

 ". لَيضل"فتح الياء الصاحبان  . لُيضل ٩
 . غلظ الالم ورش . بظالم ١٠
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل ".  معاً "لبئس  ١٣
 ".مث لِيقطع"كسر الالم ورش وأبو عمرو وابن عامر  . مث ْليقطع ١٥
، ولــه وقفــاً "الصــابني"أســقط اهلمــزة املــدين يف احلــالني، وحلمــزة وقفــاً  . الصابئني ١٧

 .تسهيلها وجه ثان
اإلبــــدال مــــع املراتــــب الــــثالث، : فيهــــا األوجــــه اخلمســــة هلشــــام ومحــــزة . يشاءُ  ١٨

 . وهي �اية الثمن اخلامس. والتسهيل مع املرتبتني

 ٣٧ -١٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".هذآنِّ "شدد النون وأشبع األلف ابن كثري  . هذان ١٩
 . ري الكسائيوأماهلا البصري ودو  ورش قللها . من نارٍ  ١٩
املــــيم وصـــالً البصــــري وضــــمهما ء و اهلــــا كســـرو . تثليـــث البــــدل لــــورش . رءوسهم احلميم ١٩

 . األخوان
 . فيها ثالثة العارض وثالثة اإلمشام وقصر الروم . واجللود ٢٠

للنـــــاس  –الصــــاحلات جنـــــات  ٢٦/ ٢٥/ ٢٣
 –العـــــــــــاكف فيـــــــــــه  –ســـــــــــواء 

 . إلبراهيم مكان

 . أدغمهن السوسي

وأبـدل اهلمـزة األوىل السوسـي ". ولؤلـؤٍ "جر الثانيـة غـري نـافع وعاصـم  . ولؤلؤاً  ٢٣
إبــدال اهلمــزة األوىل، ولــه يف الثانيــة : وشــعبة يف احلــالني، وحلمــزة وقفــاً 

تســـــهيلها مـــــع الـــــروم بالكســـــر وإبـــــداهلا واواً مـــــع اإلســـــكان : وجهـــــان
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهلشام حتقيق األوىل، والثانية كحمزة. والروم

 . د زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبلأشم الصا . صراط ٢٤
 . الدوري امأماهل . الناسِ  -للناس  ٢٧/  ٢٥

 ".سواءٌ "رفع اهلمزة غري حفص  . سواءً  ٢٥
 ".والبادي"أثبت الياء وصالً ورش والبصري ويف احلالني املكي  . والباد ٢٥
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بوَّأنا ٢٦
 ". بيْيت للطائفني"أسكن الياء الصاحبان وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . طائفنيبيَيت لل ٢٦
 ".مث لِيقضوا"كسر الالم ورش وقنبل والبصري والشامي  . مث ْليقضوا ٢٩
وفـــتح الـــواو وشـــدد الفـــاء شـــعبة ". ولِيوفـــوا"كســـر الـــالم ابـــن ذكـــوان  . وْليوفوا ٢٩

 ". وليَوفُّوا"
 ".ولِيطوفوا"ابن ذكوان كسر الالم  . وْليطوفوا ٢٩

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن هداكم -"وقفاً " مسمى–يتلى ٣٧/ ٣٣/ ٣٠
 ".فتَخطَّفه"فتح اخلاء وشدد الطاء نافع  . فتْخَطفه ٣١

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . التقوى -"وقفاً "تقوى  ٣٧/ ٣٢
 ".منِسكاً "ان كسر السني الشيخ . منَسكاً  ٣٤
 .غلظ الالم ورش الصالة ٣٥
 .واألخوان البصري أدغمها . وجبت جنوبا ٣٦
 . �اية الثمن السادس . احملسنني ٣٧

 ٥٩ – ٣٨: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".َيْدَفع"فتح الياء والفاء وأسكن الدال وحذف األلف الصاحبان  . يَُداِفع ٣٨
٣٩/ ٣٨ /

٥٦ /٤٧/ ٤٤ 
  –أذن للــــــــذين  -يَــــــــدفع عــــــــن
 –ربــــك كــــألف  -كــــان نكــــري
 . حيكم بينهم

 . أدغمهن السوسي

 ".أَذن"فتح اهلمزة االبنان واألخوان  . أُذن ٣٩
 ".يقاتِلون"كسر التاء الصاحبان وشعبة واألخوان  .يقاتَلون ٣٩
 .أماهلا البصري ودوري الكسائي وقللها ورش . من ديارهم ٤٠
 ".ِدفَاع"لدال وفتح الفاء وزاد ألفاً بعدها نافع كسر ا . َدْفع ٤٠
 ".هلِدمت"خفف الدال احلرميان  . هلدِّمت ٤٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . واألخوانوابن ذكوان  البصري أدغمها . هلدمت صوامع ٤٠

 .غلظ الالم ورش .معطلة -الصالة -وصلوات ٤٠/٤١/٤٥
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . موسى ٤٤

 . أدغمها غري حفص واملكي . أخذتا –أخذتم  ٤٨/ ٤٤
 ".نكريي"أثبت الياء وصالً ورش  . نكري ٤٤

  -فكــاِئن"زاد ألفــاً بعــد الكــاف وكســر اهلمــزة وحــذف اليــاء ابــن كثــري  . كأين  –فكأين  ٤٨/ ٤٥
وسهل مهزتـا ". كأي  -فكأي "ووقف عليها البصري بالياء ". كاِئن

 .وقفاً محزة
 ".أهلكُتها"دل النون تاء مضمومة وحذف األلف البصري أب . أهلكناها ٤٥
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهي –وهي  ٤٥
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ياء  اهلمزة أبدل . بئر ٤٥
 . غلظ الالم ورش . معطلة ٤٥

 –متـــــىن  -"معـــــاً وقفـــــاً "تعمـــــى  ٥٢/ ٤٦
 ". وقفاً "ألقى 

 . خبلف عنهوقللهن ورش  األخوان أماهلن

 ". يعدون"أبدل التاء ياء غيبة املكي واألخوان  . تعدون ٤٧
 ".مَعجِّزين"فتح العني وحذف األلف وشدد اجليم الصاحبان  . ُمَعاِجزين ٥١
 ".نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍ  ٥٢
 ".قتِّلوا"شدد التاء الشامي  . قُِتلوا ٥٨
 ".َمدخالً "املدين فتح امليم  . ُمدخالً  ٥٩
 . �اية الثمن السابع . حليم ٥٩

 ٧٨ -٦٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٢/ ٦٠ /
٦٨/ ٦٥ /
٧٠/ ٦٩ /

٧٨/ ٧٦/ ٧٢ 

اهللا  -عوقب بـه -عاقب مبثل 
ســخر  -دونــه هـو -"معـاً "هـو 
أعلـــم مبـــا  –تقـــع علـــى  -لكـــم

يعلــــــم مــــــا  -حيكــــــم بيــــــنكم –
جهـــــاده  -تعـــــرف يف -"معـــــاً "

 . باهللا هو –هو 

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . يف النهارِ  ٦١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".ما تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي وشعبة  . أن ما يدعون ٦٢
. أســـقط إحــــدى اهلمــــزتني قــــالون والبــــزي والبصــــري مــــع القصــــر والتوســــط . السماَء أن ٦٥

 . ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً وحقق األوىل 
 .الدوري نأماهل ". معاً "الناِس  –بالناِس  ٧٨/ ٧٥/ ٦٥

 ".لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش . لرءوف ٦٥
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . أحياكم ٦٦
 ". اً منِسك"كسر السني الشيخان  . منَسكاً  ٦٧

 –تتلــــــــــى  –" وقفــــــــــاً "هــــــــــدى  ٧٨/ ٧٢/ ٦٧
 -مســــــــــــــــــــــــاكم –اجتبــــــــــــــــــــــــاكم 

 . املوىل -موالكم

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينَـزِّل ٧١
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . وبئس ٧٢
ل النقـويف األمـور ". تـَْرِجـع"اجلـيم الشـامي واألخـوان  فتح التـاء وكسـر . تـُْرَجع األمور ٧٦

طلقــــاً، وحلمــــزة الســــكت خبلــــف عــــن خــــالد وصــــًال، والنقــــل ش مور لــــ
 . وقفاً  والسكت

 . وهي �اية الثمن الثامن واجلزء السابع عشر. �اية سورة احلج . البصري ٧٨

//// 
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 الجزء الثامن عشر



 ٣٨ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة قم اآليةر 
٢١/ ١٩/ ١ /

٣٣ 
 -"كلــــه"تــــأكلون  –املؤمنــــون 

 .يأكل
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً أبدل مهزتا 

 . غلظ الالم ورش ظلموا –صلواتم -يف صالتم ٢/٩/٢٧
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن .وحنيا -جنانا –ابتغى  ٣٧/ ٢٨/ ٧

 ".ألمانتهم"ف على التوحيد ابن كثري حذف األل . ألماناتم ٨
علـــــى "وحـــــذف الـــــواو علـــــى التوحيـــــد الشـــــيخان . غلـــــظ الـــــالم ورش . على صلواتم ٩

 ".صالتم
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . قرار ١٣
فـــتح العـــني وأســـكن الظـــاء وحـــذف األلـــف فيهمـــا ابـــن عـــامر وشـــعبة  . العظام –عظاماً  ١٤

 ". الَعْظم –َعْظماً "
 .لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهن ااهلمز  أبدل .أنشأنا -فأنشأنا –أنشأناه  ٣١/ ١٤/١٩
 -قــال رب  –القيامــة تبعثــون  ٣٨/ ٢٦/ ١٦

 . وما حنن له
 . أدغمهن السوسي

 . سهل اهلمزة مع املد والقصر محزة وقفاً  . طرائق ١٧
السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  مطلقـاً، وحلمـزة لـورش فيهـا النقـل . األولني –األرض  ٢٤/ ١٨

 .وقفاً  والسكتوالنقل 
 ".ِسيناء"كسر السني الثالثة  . َسيناء ٢٠
 ".تُنِبت"ضم التاء وكسر الباء الصاحبان  . تـَْنُبت ٢٠
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . رقق الراء ورش . لعربة ٢١
 ".َنسقيكم"فتح النون نافع والشامي وشعبة  . ُنسقيكم ٢١

 ورقق الراء ورش ". غريِهِ "كسر الراء واهلاء الكسائي  ".معاً "له غريُُه إ ٣٢/ ٢٣
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاء –شاء  ٢٧/ ٢٤

. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاَء أمرنا ٢٧
قنبـــــل ) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثانيـــــة وأبـــــدهلا ألفـــــاً مشـــــبعة 
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 البيان الكلمة قم اآليةر 
 . وورش

 ".من كِل زوجني"كسرها من دون تنوين اجلميع إال حفصاً  . من كٍل زوجني ٢٧
 . وقفاً محزة) وجهان(حقق اهلمزة وسهلها  . وأهلك ٢٧
 ".َمْنزِالً "فتح امليم وكسر الزاي شعبة  . ُمنـَْزالً  ٢٩
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . أِن اعبدوا ٣٢

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ".معاً "الدنيا  ٣٧/ ٣٣
 ".ُمتم"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتم ٣٥
 ".هيهاه"وقف عليهما باهلاء البزي والكسائي  . هيهات هيهات ٣٦
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتى ٣٨
وهـــي �ايـــة الـــثمن . ة وقفـــاً رش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــز ة و اهلمـــز  أبـــدل . مبؤمنني ٣٨

 . األول

 ٧٤ -٣٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٥/ ٣٩ /
٥٦/ ٤٧ 

أنـومن  -أخـاه هـارون -ال ربق
 وبنني نسارع –لبشرين

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . أنشأنا ٤٢
 .لقاً ومحزة وقفاً ورش والسوسي مط اهلمزة أبدل . يستأخرون ٤٣
 ".رْسلنا"أسكن السني أبو عمرو  . رُسلنا ٤٤
، ورش اوقللهــن األخــواوأمــال الــراء وقفــاً ". تــرتاً "نــون الــراء الصــاحبان  . ترتا ٤٤

 .وللبصري وقفاً الفتح واإلمالة، والفتح مقدم
 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل ".معاً "جاءهم  –جاء  ٧٠/ ٦٨/ ٤٤

 . الثانية ما بني اهلمزة والواو مساسهل  . جاَء أمة ٤٤
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل "وقفاً "موسى الكتاب –موسى ٤٩/ ٤٥

 ".رُبوة"ضم الراء غري عاصم وابن عامر  . َربوة ٥٠
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . قرار ٥٠
وخفـف النـون سـاكنة الشـامي ". ه أَن هـذ"فتح اهلمـزة غـري الكـوفيني  . وإنَّ هذه ٥٢

 ".أَْن هذه"
 ".لديُهم"ضم اهلاء محزة  . لديهم ٥٣
 ". أحيِسبون"كسر السني الثالثة والكسائي  . أحيَسبون ٥٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أماهلما دوري الكسائي . يسارعون –نسارع  ٦١/ ٥٦

 . ثلث البدل ورش . ءاتوا ٦٠
 .غلظ الالم ورش يظلمون ٦٢
 . أسقط اهلمزة ونقل فتحتها للجيم محزة وقفاً   .ال جتأروا -جيأرون ٦٤
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . تتلى ٦٦
 ".ُتِجرون" ضم التاء وكسر اجليم نافع  . َتُجرون ٦٧
 ".خرَاجاً "فتح الراء وزاد ألفاً بعدها األخوان  . خْرجاً  ٧٢
 ".فخرْج"أسكن الراء وحذف األلف الشامي  . فَخرَاج ٧٢

 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . الصراط –صراط  ٧٤/ ٧٣
 . �اية الثمن الثاين . لناكبون ٧٤

 ١١٨ -٧٥: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ٧٥
٧٩/ ٧٨ /
٨٨/ ٨٠ 

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان ". كله"وُهو 

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٨٠
وسـهل الثانيـة مـن . أدخل الفاً بني اهلمـزتني وسـهل الثانيـة قـالون والبصـري . أءذا ٨٢

 .وأسقط مهزة االستفهام ابن عامر. دون إدخال ورش واملكي
 ".ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٨٢
وهلشـام اإلدخـال مـع . هلمزتني وسهل الثانية البصريأدخل ألفاً بني ا . أءنا ٨٢

وأســـــقط مهــــــزة . وســـــهل اهلمـــــزة مــــــن دون إدخـــــال املكـــــي. التحقيـــــق
 .االستفهام نافع والكسائي

 ". تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكرون ٨٥
 –سيقولون ِهللا قل أفال تتقون  ٨٩/ ٨٧

 .سيقولون ِهللا قل فأىن
سـيقولون اهللاُ "ظـي اجلاللـة ورفـع اهلـاء البصـري أسقط الم اجلر مـن لف

." 
 .البصري وورش خبلف عنهدوري  اقللهو  األخوان اأماهل . فأىن ٨٩
 ".عاملُ الغيب"رفع امليم نافع وشعبة واألخوان  . عاِمل الغيب ٩٢

١٠٥/ ٩٢ /
١١٦ 

فتعـــاىل  -تتلـــى –فتعـــاىل عمـــا 
 ". وقفاً "اهللا 

 . عنهوقللهن ورش خبلف  األخوان أماهلن
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٩٩/ ٩٦ /
١١٢/ ١٠١ /

١١٧ 

 –قــــــــــــال رب  –أعلــــــــــــم مبــــــــــــا 
 –عدد سنني  -أنساب بينهم

 . ءاخر ال

 . أدغمهن السوسي

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٩
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاء أحدهم ٩٩

ـــــة  ـــــة وأبـــــدهلا ألفـــــاً طبيعي ورش ) جهـــــانو (وحقـــــق األوىل وســـــهل الثاني
 . وقنبل

 ".لعلَي أعمل "فتح الياء غري الكوفيني  . لعلي أعمل ١٠٠
 ".َشَقاوتنا"فتح الشني والقاف وزاد ألفاً بعدها الشيخان  . ِشْقَوتنا ١٠٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر لنا ١٠٩
 . أدغمها غري حفص واملكي . فاختذمتوهم ١١٠
 ".ُسخرياً "ني نافع والشيخان ضم الس . ِسخرياً  ١١٠
 ".ِإ�م هم"كسر اهلمزة األخوان  . أ�م هم ١١١
 ".ُقْل كم"بناها على األمر املكي واألخوان  . قال كم ١١٢

 .واألخوان يشامالو  البصري أدغمها ". معاً "لبثتم  ١١٤/ ١١٢
محـزة مطلقـاً و  أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسـائي . فسئل ١١٣

 ". فَسل"وقفاً 
 ". ُقْل إن"بناها على األمر األخوان  . قال إن ١١٤
 ".ال َترِجعون"فتح التاء وكسر اجليم األخوان  . ال ترجعون ١١٥
 وهي �اية الثمن الثالث. �اية سورة املؤمنون . الرامحني ١١٨

 



 ٢٠ -١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".وفرَّضناها"شدد الراء الصاحبان  . وفَرضناها ١
 ".تذّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذكرون ١

٥/ ٤/ ٢ /
١٦/ ١٥/ ١٣ 

 -احملصـــــنات مث -مائـــــة جلـــــدة
مـــــن  –"معـــــاً "بأربعـــــة شـــــهداء 

 . أدغمهن السوسي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 –عنـــــد اهللا هـــــم –بعـــــد ذلـــــك

 . نتكلم بذا –وحتسبونه هيناً 
 . وأبدهلا ألفاً السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ". رأَفة"كي فتح اهلمزة امل . رأْفة ٢
 ". احملِصنات"كسر الصاد الكسائي  . احملَصنات ٤
 .غلظ الالم ورش أصلحوا ٥
 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا واواً مكسورة  . شهداُء ِإال ٦
 ". أربَع شهادات "نصبها غري حفص واألخوين  . أحدهم أربُع شهادات ٦
 ". أْن لعنتُ " خفف النون مسكنة ورفع التاء نافع  . أنَّ لعنتَ  ٧
وخفــف النــون مســكنة وكســر ". اخلامســةُ "رفــع اخلامســة غــري حفــص  . واخلامسَة أنَّ غَضب اهللاِ  ٩

 ".أْن غِضب اهللاُ "الضاد ورفع لفظ اجلاللة نافع 
 . وثلث البدل ورش. ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً "جاءوا  ١٣/ ١١
 ".حتِسبونه -ال حتِسبوه"كسر السني فيهما الثالثة والكسائي  .حتسبونه  -ال حتسبوه  ١٥/ ١١

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . توىل ١١
 . رقق الراء ورش . ِكْربه ١١

 .أدغمهما النحويان وهشام وخالد ". معاً "إذ مسعتموه  ١٦/ ١٢
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ١٤
 وهشام واألخوان البصريوأدغم الذال يف التاء . شدد التاء البزي وصالً  . إذ تلقونه ١٥
 ".رؤف"ثلث البدل ورش وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان  . رءوف ٢٠
 . �اية الثمن الرابع . رحيم ٢٠

 ٣٤– ٢١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". خْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي والبصري وشعبة ومحزة  ". معاً "ات خُطو  ٢١
٢٧/ ٢٢/ ٢١ 

/٢٨ 
 -تستأنســـــوا –يأتـــــل  –يـــــأمر 
 . يؤذن

 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "الدنيا  –القرىب  ٢٣/٣٣/ ٢٢
 ".احملِصنات"سر الصاد الكسائي ك . احملَصنات ٢٣
 ". يشهد"أبدل التاء ياء غيبة الشيخان  . تشهد ٢٤

 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر يغنيِهُم اهللا –يوفيِهُم اهللا  ٣٢/ ٢٥
 . هن للسوسياإلدغام فيقيـــــل  -يـــــؤذن لكـــــم –اهللا هـــــو/ ٢٨/ ٢٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 –لـــيعلم مـــا –يعلـــم مـــا -لكــم ٣٣/ ٣١/ ٢٩

 .ال جيدون نكاحاً 
 . وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة وإسقاطها. ثلث البدل ورش . مربَّءون ٢٦

 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بيوتكم –" معاً "بيوتاً  ٢٩/ ٢٧
 . شدد الذال غري حفص واألخوين .تذَكرون ٢٧
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢٨

٣٠/ ٢٨ /
٣٣/ ٣٢ 

 -األيــــــــــــامى -"معــــــــــــاً "أزكـــــــــــى 
 . آتاكم

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 .ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله .أبصارِهن -أبصارِهم ٣١/ ٣٠
 ".ِجيوبن"كسر اجليم املكي وابن ذكوان واألخوان  . ُجيوبن ٣١
 ".غَري أويل"نصب الراء الشامي وشعبة  . غِري أويل ٣١
ووقف عليها بإثبات األلـف ". أيُه املؤمنون"ضم اهلاء وصالً الشامي  . يه املؤمنونأ ٣١

 ".أيها"بد اهلاء النحويان 
ســهل اهلمــزة األوىل وحقــق الثانيــة مــع توســط األلــف وقصــرها قــالون  . على البغاِء إن ٣٣

. وأســــقط إحــــدى اهلمــــزتني البصــــري مــــع القصــــر والتوســــط. والبــــزي
انيـــة ورش وقنبـــل، وهلمـــا إبـــداهلا يـــاء مشـــبعة وحقـــق األوىل وســـهل الث

ولــورش يف هــذه . ولــورش إبــداهلا يــاء مكســورة وجــه ثالــث. وجــه ثــان
 : اآلية ستة عشر وجهاً 

 -وفـــتح ذات اليـــاء  -آتـــاهم، آتـــاكم -قصـــر البـــدل : ٤/ ٣/ ٢/ ١
وعليــه تســهيل اهلمــزة الثانيــة، مث إبــداهلا يــاء مديــة مشــبعة، مث  -الــدنيا

 . طبيعياً، مث إبداهلا ياء مكسورة، أربعة أوجه إبداهلا ياء مداً 
توســـط البـــدل وتقليـــل الـــذات وعليـــه األوجـــه األربعـــة : ٨/ ٧/ ٦/ ٥

 . للهمزة
طول البـدل وفـتح الـذات وعليـه األوجـه األربعـة : ١٢/ ١١/ ١٠/ ٩

 . للهمزة
طـــــول البـــــدل وتقليـــــل الـــــذات وعليـــــه األوجـــــه : ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣

 . األربعة للهمزة
 . ورقق الراء ورش. أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه . هنإكراه ٣٣
 ".مبيَّنات"فتح الياء الثالثة وشعبة  . مبيِّنات ٣٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن اخلامس . للمتقني ٣٤

 ٥٢ -٣٥: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا دوري الكسائي . كمشكاة ٣٥
وكسـر الـدال . صري وشـعبة واألخـوانخفف الياء وزاد مهزة بعدها الب . دريّ  ٣٥

 . ومحزة يف الوقف كحفص". ِدرِّيءٌ "النحويان 
وأبـدل اليـاء تـاء مفتوحـة مـع ". تـُْوقَـدُ "أبدل الياء تاء شـعبة واألخـوان  . يـُْوَقدُ  ٣٥

 ". تـََوقَّدَ "فتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال الصاحبان 
٣٧/ ٣٥ /
٤٣/ ٣٨ /
٤٧/ ٤٥ /
٥١/ ٤٨ 

األمثــال للنــاس  –يكــاد زيتهــا 
األبصـــار  -اآلصــال رجـــال  –

 –فيصـــــــــيب بـــــــــه  -ليجـــــــــزيهم
يذهب باألبصار  –يكاد سنا 

مـن بعـد ذلـك  –خلق كـل  –
 " معاً "ليحكم بينهم  –

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . الدوري أماهلا . للناس ٣٥
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوت ٣٦
 ".يسبَّح"بة والشامي فتح الباء شع . يسبح ٣٦

 .غلظ الالم ورش .صالته -الصالة ٣٧/٤١
 . كسر السني الثالثة والكسائي . حيَسبه ٣٩
 . ال بدل لورش فيها، وحلمزة وقفاً إسقاط اهلمزة ونقل حركتها للميم . الظمئان ٣٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة . جاء ٣٩

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . يتوىل –يغشاه  –فوفاه  ٤٧/ ٤٠/ ٣٩
 ".سحابُ "أسقط البزي تنوينها  . سحابٌ  ٤٠
 ". ظلماتٍ "جر التاء املكي  . ظلماتٌ  ٤٠
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يراها ٤٠
 . وحلمزة وقفاً " يَولف"أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش  . يؤلف ٤٣
وأماهلــا السوســي وصــالً . ورش هــاقللو  واألخــوان البصــري وقفــاً أماهلــا  . فرتى الودق ٤٣

 . خبلف عنه
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينزل ٤٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . األبصارِ  –باألبصاِر  ٤٤/ ٤٣

أثبــت ألفــاً بعــد اخلــاء وكســر الــالم ورفــع القــاف وجــر كــل الشـــيخان  . َخَلَق كلَّ  ٤٥
 ".خاِلُق كلِّ "

 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  .يشاُء إىل –يشاُء إن  ٤٦/ ٤٥
 ".مبيَّنات"فتح الياء مسا وشعبة  . مبيِّنات ٤٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٤٦
وكسـر اهلـاء مـن دون صـلة ". ويتِقـه"كسر القـاف اجلميـع إال حفصـاً  . ويتْقهِ  ٥٢

وكســرها مــع الصــلة ورش ". ويتِقــهِ "قــالون وهــو أحــد الــوجهني هلشــام 
وابـن كثـري وابــن ذكـوان واألخــوان خبلـف عــن خـالد وهــو الوجـه الثــاين 

وأســكنها البصــري وشــعبة وهــو الوجــه الثــاين خلــالد ". ويتِقــهِ "هلشــام 

 ".ويتِقْه "
 . وهي �اية الثمن السادس. محزة وقفاً سهل اهلمزة مع املد والقصر  . الفائزون ٥٢

 ٦٤ -٥٣: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".فإن تَّولوا"شدد التاء وصالً البزي  . فإن تولوا ٥٤
ـــــداًء شـــــعبة  . كما اسَتخَلف ٥٥ ـــــالم وضـــــم مهـــــزة الوصـــــل ابت ـــــاء وكســـــر ال كمـــــا "ضـــــم الت

 ". اسُتخِلف
لنهم ٥٥  ".وليْبِدلنهم"لدال ابن كثري وشعبة أسكن الباء وخفف ا . وليَبدِّ

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . األعمى –ارتضى  ٦١/ ٥٥
 .غلظ الالم ورش ".معاً "صالة  -الصالة ٥٦

٥٨/ ٥٦ /
٦٤/ ٦٢/ ٦٠ 

احللـــــــــــــم  -الرســـــــــــــول لعلكـــــــــــــم
ال  -مــــن بعــــد صــــالة -مــــنكم

لــــــــــــبعض  –يرجــــــــــــون نكاحــــــــــــاً 
 . يعلم ما –شا�م

 . أدغمهن السوسي

وكســر الســني احلرميــان ". ال حيَســنب"أبـدل التــاء يــاء ابــن عــامر ومحــزة  . ال حتَسنب ٥٧
 ".ال حتِسنب"والنحويان 

 األخــوان األلــف أمــالو . السوســي مطلقــاً ومحــزة وقفــاً  اهلمــزة أبــدل . مأواهم ٥٧
 .ورش خبلف عنه اوقلله

٥٨/ ٥٧ /
٦٢/ ٥٩ 

 -ليســــــــــــــــــــــتئذنكم -لبــــــــــــــــــــــئس
 –اســـــــــــــــــــتئذن -فليســـــــــــــــــــتئذنوا

 .رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهن و اهلمز  أبدل
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 -ســــــــــــتئذنونكي –يســــــــــــتئذنوه
 .فأذن -استئذنوك

 ".ثالَث عورات"نصب ثالث شعبة واألخوان  . ثالُث عورات ٥٨
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . عليهم ٥٨
ــــــــــوتكم  ٦١ ــــــــــوت  –بي  –"كلــــــــــه"بي

 بيوتاً 
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان

". بيـوت ِإمِّهـاتكم"كسر اهلمزة وصًال مبا قبلها األخوان، وامليم محـزة  . كمأُمَّهات ٦١
 .وهلما ابتداء با ضم اهلمزة وفتح امليم كالباقني

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهما  اهلمزة أبدل . شئت –شأ�م  ٦٢
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . استغفر هلم ٦٢
 . وهي �اية الثمن السابع. ور�اية سورة الن . عليم ٦٤

 
 



 ٢٠ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠/ ٢/ ١ /
١١ 

 -خلـــــق كـــــل -للعـــــاملني نـــــذيراً 
 كـــــــذب  -جيعـــــــل لـــــــك قصـــــــوراً 

 .بالساعة سعرياً  -بالساعة 

 . اإلدغام فيهن للسوسي

ل واإلبــــدال ولــــه توســــط وطــــول اللــــني لــــورش، وحلمــــزة إن وقــــف النقــــ . شيئاً وهم ٣
وأدغــم التنــوين يف الــواو مــن غــري . وصــالً الســكت خبلــف عــن خــالد

 . غنة خلف
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٤
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها .فقد جاءوا ٤

 .ذكوان ومحزة ابن امأماهل . شاء –جاءوا  ١٠/ ٤
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهي ٥

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه . يلقى –متلى  ٨/ ٥
 . مجيع القراء اضطراراً " الالم"و " ما"وقف على  . مال هذا ٧



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٦٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
رش و  اهلمـــــــزة أبـــــــدلو ". نأكـــــــل منهـــــــا"أبــــــدل اليـــــــاء نونـــــــاً الشـــــــيخان  . يأكل منها ٨

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . احلرميان وهشام والكسائيضم نون التنوين وصالً  . مسحوراً انظر ٨
 .وأدغمها السوسي" وجيعُل لك"رفع الالم االبنان وشعبة  . وجيعل لك ١٠
 ". ضْيقاً "خفف الياء ساكنة ابن كثري  . ضيِّقاً  ١٣
 . وقف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني . مسئوالً  ١٦
 ".شرهمحن"أبدل النون ياء غري حفص واملكي  . حيشرهم ١٧
 ".فنقول"أبدل الياء نوناً الشامي  . فيقول ١٧
سـهل اهلمـزة الثانيـة وأدخـل ألفـاً بينهمـا قـالون والبصـري وهشـام علـى  . أأنتم ١٧

وسـهل الثانيـة . مـع التحقيـق اإلدخـالأحـد وجهيـه، والوجـه الثـاين لـه 
 . من دون إدخال املكي وورش، وله إبداهلا ألفاً وجه ثان

 ".هؤالء ميَ "أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة  . هؤالِء أم ١٧
 ".يستطيعون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة اجلميع غري حفص  . تستطيعون ١٩
 . وهي �اية اجلزء الثامن عشر. �اية الثمن الثامن . بصرياً  ٢٠

//// 
 

 الجزء التاسع عشر
 ٤٤ -٢١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلما البصري واألخوان وقللهما ورش . بشرى -نرى ٢٢/  ٢١

 ).وجهان(فخم الراء ورققها ورش  .ِحجراً  ٢٢
٢٥/ ٢٣ /
٣٨/ ٣٥ /
٤٣/ ٤٠ 

املالئكــــــــــة  –فجعلنــــــــــاه هبــــــــــاء
ذلـــك  –أخـــاه هـــارون –تنـــزيالً 
إهلـه  –ال يرجون نشوراً  –كثرياً 
 . هواه

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 ".تشَّقق"واالبنان  شدد الشني نافع َتَشقق  ٢٥
زاد نوناً مضمومة، وأسكن النون الثانية، وخفف الـزاي، ورفـع الـالم،  ونـُزَِّل املالئكُة  ٢٥

 ".ونـُْنزُِل املالئكَة "ونصب املالئكة املكي 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا البصري ودوري الكسائي وقللها ورش الكافرين  ٢٦
 ".ذت ياليتَين اخت" فتح الياء البصري  ياليتين اختذت  ٢٧
 .أدغم الذال يف التاء غري حفص واملكي اختذت  ٢٧
 .أماهلا األخوان وقللها دوري البصري وورش خبلف عنه ياويلىت  ٢٨
 أدغمها البصري وهشام  إذ جاءين ٢٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءين ٢٩
 "قومَي اختذوا"فتح الياء نافع والبزي وأبو عمرو  قومي اختذوا  ٣٠
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع نيبّ  ٣١

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه هواه  –كفى  ٤٣/ ٣١
 . ثلث البدل ورش وأبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً  فؤادك ٣٢
 . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  جئناك ٣٣
 . عنه أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف "وقفاً " موسى  ٣٥
 أماهلا الدوري  للناس  ٣٧
 "مثوداً "نو�ا بالنصب غري حفص ومحزة  مثوَداْ  ٣٨
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا السوء أفلم  ٤٠
: وأسكن الزاي محزة، ولـه وقفـاً وجهـان". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  هزواً  ٤١

 .زايإبدال اهلمزة واواً، مث إسقاطها ونقل حركتها إىل ال
وأســـقطها . ولـــورش إبـــداهلا ألفـــاً وجـــه ثـــان. ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة نـــافع أ رأيت  ٤٣

 ". أريت"الكسائي 
 ". حتِسب"كسر السني احلرميان والنحويان  حتسب  ٤٤
 �اية الثمن األول  سبيالً  ٤٤

 ٧٧ -٤٥: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٧/ ٤٥ /
٦٧/ ٦٠/ ٥٤ 

 –مجعــــــل لكــــــ –ربـــــك كيــــــف
 –ربــــك قــــديراً  –الليــــل لباســــاً 

 .ذلك قواما –قيل هلم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "زادهم "أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف له يف  زادهم  –" معاً "شاء  ٦٠/ ٥٧/ ٤٥
 "الرْيح" أسكن الياء وحذف األلف على التوحيد املكي  الرياح  ٤٨
ضــــم النــــون والشــــني الثالثــــة و ". نشــــراً "أبــــدل البــــاء نونــــاً غــــري عاصــــم  بشراً  ٤٨

وفـــتح النـــون ". ُنْشـــراً "وضـــم النـــون وأســـكن الشـــني الشـــامي ". ُنُشـــراً "
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َنْشراً "وأسكن الشني األخوان 

 . اتفق السبعة على ختفيفه ميتاً  ٤٩
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان ولقد صرفناه  ٥٠
 "ليْذُكروا"ن أسكن الذال وضم الكاف مع ختفيفها األخوا ليذَّكَّروا  ٥٠

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه استوى -كفى   –فأىب  ٥٩/ ٥٨/ ٥٠
 . الدوري أماهلا الناسِ  ٥٠
 .أبدهلا السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  شئنا ٥١
 . ودوري الكسائي وقللها ورش البصري أماهلا الكافرين ٥٢

 . )وجهان(فخم الراء ورققها ورش  .صهراً  -حجراً  ٥٤/ ٥٣
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري شاَء أَن  ٥٧

ـــــة وأبـــــدهلا ألفـــــاً مشـــــبعة  ورش ) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثاني
 . وقنبل

 ".فسل"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  فسئل ٥٩
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٦٠
وأبـــدل اهلمـــزة ورش ". يأمرنـــا"أبـــدل تـــاء اخلطـــاب يـــاء غيبـــة األخـــوان  رناتأم ٦٠

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
وضــــــم الســــــني والــــــراء وحــــــذف األلــــــف األخــــــوان . رقــــــق الــــــراء ورش ِسرَاجاً  ٦١

 ". ُسُرجاً "
 ".يْذُكر"أسكن الذال وضم الكاف خمففة محزة  يذَّكَّر ٦٢
 ".يُقِرتوا"وضم الياء نافع والشامي ". يقِرتوا"فيني كسر التاء غري الكو  يـَْقـُرتوا ٦٧
 . أدغمها أبو احلارث يفعل ذلك ٦٨
ورفــــع الفــــاء الشــــامي ". يضــــعَّف"حــــذف األلــــف وشــــدد العــــني االبنــــان  ُيَضاَعف  ٦٩

 . وشعبة
 ".وخيلدُ "رفع الدال الشامي وشعبة  وخيلد ٦٩
 ".ناً فيِه مها"حذف الصلة غري حفص واملكي  مهاناً  فيه ٦٩

 "وذريتنا"حذف األلف بعد الياء على التوحيد البصري وشعبة واألخوان  وذرياتنا  ٧٤
 ".يـَلْـَقون"فتح الياء وأسكن الالم وخفف القاف شعبة واألخوان  يـُلَـقَّون  ٧٥
 . سهل محزة اهلمزة وقفاً مع املد والقصر دعاؤكم ٧٧
 . الفرقان وهي �اية سورة. �اية الثمن الثاين لزاماً  ٧٧
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 ٥١ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وال إدغام حلمزة فيها. أمال الطاء شعبة واألخوان طسم  ١
 .أبدل اهلمزة هشام ومحزة وقفاً  نشأ ٤
 "نْنزِل"أسكن النون الثانية وخفف الزاي الصاحبان  ننزل ٤
 . ، ولورش ثالثة البدللثانية ياء مفتوحة الثالثةأبدل اهلمزة ا من السماء آية  ٤
 غلظ الالم ورش فظلت ٤
التسهيل ما بني اهلمـزة : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. تثليث البدل لورش يستهزءون ٦

 . والواو، مث إبدال اهلمزة ياء، مث إسقاطها وضم الزاي
 . خبلف عنهورش  نوقلله األخوان نأماهل "معاً "فألقى  –نادى  ٤٥/ ٣٢/ ١٠

٤٣/ ١٠/ 
٤٨/ ٤٥ 

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل "كله" موسى 

أبـــــدل مهـــــزة القطـــــع يـــــاء وصـــــالً ورش والسوســـــي مطلقـــــاً وهـــــو أحـــــد  أن ائت  ١٠
 . الوجهني حلمزة وقفاً، والوجه الثاين لـه كحفص

١٦/ ١٢ /
٢٨/ ٢٤ /
٢٦/ ٢٥ /
٣٤/ ٢٩ /

٤٣/٤٦/ ٣٩ /
٥١/ ٤٩. 

قــال  -رســول رب –قــال رب 
قــال  –قـال ملـن  –" معـاً "ربُّ 

قـــــــال  –قـــــــال لـــــــئن  –ربكـــــــم 
قـــال  –وقيـــل للنـــاس  –للمـــأل 
 –الســـــحرة ســـــاجدين  –هلــــم 

 . يغفر لنا –آذن لكم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "إَين أخاف "فتح الياء الثالثة  إين أخاف  ١٢
 . أدغمها النحويان والشامي ومحزة لبثت  ١٨

 . ا ورشمالكسائي وقلله ودوري البصري امأماهل سحار  –الكافرين  ٣٧/ ١٩
 . أدغمها غري حفص واملكي اختذت ٢٩
وكســـــرها مـــــع الصـــــلة ورش ". أرجـــــهِ "كســـــر اهلـــــاء دون صـــــلة قـــــالون  أرجه  ٣٦

وزاد مهــــزة ســــاكنة قبــــل اهلــــاء وضــــم اهلــــاء مــــع ". أرجــــهِ "والكســــائي 

اهلـاء مـن دون  وزاد مهزة ساكنة وضم". وأرجْئهُ "الصـلة املكي وهشام 
وزاد مهــزة مــع كســر اهلــاء مــن دون صــلة ابــن ". أرجْئــهُ "صــلة البصــري 

 ".أرجْئهِ "ذكوان 
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 . ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم قيل  ٣٩
 .الدوري أماهلا للناسِ  ٣٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاء  ٤١
وأدخـل ألفــاً . ريأدخـل ألفـاً بــني اهلمـزتني وســهل الثانيـة قـالون والبصــ أئن لنا  ٤١

وســهل الثانيــة مــن دون إدخــال . مـع حتقيــق الثانيــة قــوالً واحــداً هشــام
 . ورش واملكي

 "نِعم""كسر العني الكسائي  نـََعم ٤٢
وشـــدد التـــاء ". تَلقَّــف"فــتح الـــالم وشــدد القـــاف اجلميــع إال حفصـــاً  هي تـَْلـَقف  ٤٦

 ". هي تَّلقف"وصالً البزي 
وسـهل اهلمـزة الثانيـة ". أآمنتم"هام اجلميع إال حفصاً زاد مهزة االستف آمنتم  ٤٩

 . غري الكوفيني
 . خبلف عنهالكسائي وقللها ورش  أماهلا خطايانا  ٥١
 . �اية الثمن الثالث املؤمنني ٥١

 ١١٠ -٥٢: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٢/٦١/ 
 ٦٥/ ٦٣ 

 . ش خبلف عنهالبصري وور  نوقلله األخوان نأماهل "كله"موسى 

وفخــــم الــــراء ". أِن اســــر"كســــر النــــون ووصــــل مهــــزة القطــــع احلرميــــان  أْن أسر ٥٢
 . ورققها وقفاً اجلميع

 "بعبادَي إنكم "فتح الياء املدين  بعبادي إنكم  ٥٢
 ". حذرون"أسقط األلف الثالثة وهشام  حاذرون  ٥٦
 ".وِعيون" كسر العني ابن كثري وابن ذكوان وشعبة واألخوان وعيون  ٥٧
وأمـــال اهلمـــزة وقفـــاً األخـــوان، وســـهل محـــزة . أمـــال الـــراء محـــزة وحـــده تراءى ٦١

ولــــورش وقفــــاً . اهلمـــزة وقفــــاً مـــع املــــد والقصـــر، ولــــه إبـــداهلا يــــاء ممالـــة
القصر مع الفتح، والتوسط مع التقليل، والطـول مـع الفـتح والتقليـل، 

 .أما وصالً فليس له إال الفتح
 ".معْي ريب"لياء غري حفص أسكن ا معَي ريب  ٦٢
 .فخم الراء ورققها اجلميع وقفاً ووصالً  فرق  ٦٣

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان .فهو -هلو /٦٨/٧٨
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 ١٠٤/ ٨٠ 

 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة نبأ إبراهيم  ٦٩
٨٢/ ٧٠ /
٩٢/ ٨٥ /
١٠٦/ ٩٣. 

ورثــة  –يغفــر يل  –قــال ألبيــه 
دون اهللا  –قيـــــل هلـــــم  –جنـــــة 
 قال هلم  –هل 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 أدغمها البصري وهشام واألخوان  . إذ تدعون ٧٢
وأســقطها . سـهل اهلمـزة الثانيـة نـافع خبلــف عـن ورش ولـه إبـداهلا ألفـاً  . أفرأيتم ٧٥

 "أفريتم"الكسائي 
 " ألَيب إنه  –َيل إال "فتح الياء نافع والبصري  . أليب إنه –يل إال  ٨٦/ ٧٧

 أدغمها البصري خبلف عن الدوري  .يباغفر أل ٨٦
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا ".وقفاً "أتى اهللا  ٨٩
 . ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم . قيل ٩٢
 "اجرْي إال"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان  .اجرَي إال ١٠٩
 �اية الثمن الرابع  . وأطيعون ١١٠

  ١٧٥ -١١١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١١٧/ ١١١ /
١٤٢/ ١٢٤ /

١٦١ 

قــال  -قــال رب –أنــومن لــك 
 ".كله"هلم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .أثبت ألف أنا قالون وصالً خبلف عنه . إن أنا إال ١١٥
 "معْي ريب"أسكن الياء غري حفص وورش  . معَي من ١١٨

١٤٥/ ١٢٧ /
١٦٤ 

 ".اجرْي إال"ابن كثري وشعبة واألخوان  أسكن الياء ".كله"أجرَي إال 

 .خبلف عنهالكسائي وقللها ورش  دوري أماهلا .جبارين ١٣٠
 ".وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  ".معاً "وُعيون  ١٤٧/ ١٣٤

 ".إَين أخاف"فتح الياء مسا  . إين أخاف ١٣٥
 ".َخْلق"حويان فتح اخلاء وأسكن الالم املكي والن .ُخُلق ١٣٧
 . أدغمها البصري والشامي واألخوان . كذبت مثود ١٤١
 "بِيوتاً "كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتاً  ١٤٩
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 "فرهني"أسقط األلف الثالثة  . فارهني ١٤٩
 . �اية الثمن اخلامس . الرحيم ١٧٥

 ٢٢٧ -١٧٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

أصـحاُب " أسقط مهزة الوصل والقطع وفتح التاء احلرميـان والشـامي  . أصحاُب لئيكة ١٧٦
 "لَيكة

١٨٤/ ١٧٧ /
١٨٨/١٩٢ /
٢٢٠/ ١٩٣ 

قــــال  –خلقكــــم  –قــــال هلــــم 
لتنزيــــل رب  –أعلـــم مبــــا  -ريب
 . إنه هو –العاملني نزل  -

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "أجرْي إال"ن أسكن الياء املكي وشعبة واألخوا .أجرَي إال ١٨٠
 "بالُقسطاس"ضم القاف غري حفص واألخوين  .بالقسطاس ١٨٢
 "كْسفاً "أسكن السني اجلميع غري حفص  .كَسفاً  ١٨٧
. سهل اهلمزة األوىل وحقـق الثانيـة مـع التوسـط والقصـر قـالون والبـزي . من السماء إن ١٨٧

. ورش وقنبــــــل) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثانيــــــة وأبـــــدهلا يــــــاء 
 .قط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصريوأس

 "رَيب أعلم"فتح الياء الثالثة  ريب أعلم  ١٨٨
١٩٠/ ١٨٩ /

١٩٧ 
 . أماهلن الكسائي وقفاً  "معاً "آية  –الظلة 

نــزَّل "الشــامي وشــعبة واألخــوان " الــروح األمــني"شــدد الــزاي ونصــب  نـََزَل به الروُح األمنيُ  ١٩٣
 "به الروَح األمنيَ 

 ". أومل تكن هلم آيةٌ "ابن عامر " آية"أبدل الياء تاء ورفع  أومل يكن هلم آيًة  ١٩٧
 .أدغمها الكسائي مع الغنة هل حنن  ٢٠٣
وأســـــقطها . ســــهل اهلمـــــزة نـــــافع خبلــــف عـــــن ورش، ولـــــه إبــــداهلا ألفـــــاً  أفرأيت  ٢٠٥

 "أفريت"الكسائي 
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا جاءهم ٢٠٦
 . ورش خبلف عنه وقللها خواناأل أماهلا أغىن ٢٠٧

 .وقللها ورش واألخوان البصري أماهلا يراك  –ذكرى  ٢١٨/ ٢٠٩
 ".فتوكل"أبدل الواو فاء املدين والشامي  وتوكل  ٢١٧

 علــــــــى مــــــــن تّنـــــــــزل الشــــــــياطني "شــــــــدد التــــــــاء فيهمــــــــا وصــــــــالً البــــــــزي  زل الشــــــــياطني ـعلــــــــى مــــــــن تنــــــــ ٢٢١/٢٢٢
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 "تّنـزل على زل على ـتن

 "يْتَبعهم"أسكن التاء خمففة وفتح الباء نافع  ُعهم يـَتَّبِ  ٢٢٤
 .غلظ الالم ورش ظلموا ٢٢٧
 .وهي �اية سورة الشعراء. السادس الثمن �اية ينقلبون  ٢٢٧

 
 



 ٢٦ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أمال الطاء شعبة واألخوان طس  ١
 . ط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً أسق "معاً " القرآن  ٦/ ١

١٠/ ٦/ ٢ /
١٩ 

لتلقـــــــــــــــى  -"وقفـــــــــــــــاً "هـــــــــــــــدى 
 ترضاه -وّىل  -"وقفاً "

 . ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماهل

 . قللها ورش وأماهلا البصري واألخوان بشرى ٢
 .غلظ الالم ورش ظلم -الصالة ٣/١١

١٧/ ١٦/ ٤ /
٢٥/ ٢٤/ ١٩ 

وورث ســليمان  -ة زينــابــاآلخر 
وقــــال  –وحشــــر لســــليمان  –

 . يعلم ما –زين هلم  –رب 

 . لسوسين ادغمهأ

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل "معاً "يا موسى  –موسى  ١٠/ ٩/ ٧
 "إَين آنست "فتح الياء الثالثة  إين آنست  ٧
 "قبس بشهابِ " أسقط تنوين الباء غري الكوفيني  بشهاٍب قبس  ٧
 . الكسائي وقللها ورش ودوري البصري أماهلا يف النار  ٨
وأماهلمــا شــعبة واألخــوان وابــن . قلــل الــراء واهلمــزة وثلــث البــدل ورش رءاها  ١٠

 . وأمال البصري اهلمزة فقط. ذكوان خبلف عنه
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان هلو  ١٦
 "ديوا"أثبت الياء وقفاً الكسائي  واد النمل  ١٨
 "أوزعَين أن"فتح الياء ورش والبزي  أوزعين أن  ١٩
 .رقق الراء ورش يف احلالني . وتفقد الطريَ  ٢٠
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 ".ماْيل ال أرى"أسكن الياء املدين والبصري وابن ذكوان ومحزة  ماَيل ال أرى  ٢٠
وللسوسـي وصـالً . ورشوقفـاً وقللهـا  واألخـوان البصـريوقفـاً  أماهلـا ال أرى اهلدهد ٢٠

 . ح الراء وإمالتهفت
 ".ليأتينَِّين "ناً مكسورة قبل الياء ابن كثري فتح النون املشددة وزاد نو  ليأتيَـينِّ  ٢١
 ".فمُكث"ضم الكاف غري عاصم  فَمَكث ٢٢
 . أدغمها اجلميع أحطت  ٢٢
 . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  جئتك  ٢٢
وأســكنها قنبــل ". ســبأَ "رو والبــزي فــتح اهلمــزة مــن دون تنــوين أبــو عمــ سبإٍ  ٢٢

محــــزة ) وجهــــان(وأبــــدل اهلمــــزة ألفــــاً وســــهلها ". ســــبأْ " وصــــالً ووقفــــاً 
  .وهشام وقفاً 

" يــــا"، ووقــــف علــــى "أال يســــجدوا" خفــــف الــــالم الكســــائي، فيقــــرأ  أالَّ يسجدوا ٢٥
، وابتـدأ مبـا بعـدها بإثبـات "أال يا"بإثبات األلف على أ�ا ياء النداء 

 ". اسجدوا"ضمومة بناء على األمر مهزة الوصل م
ـــــاء غيبـــــة غـــــري حفـــــص والكســـــائي  تعلنون  –ختفون  ٢٥ ـــــاء فيهمـــــا ي  –خيفـــــون "أبـــــدل الت

 ".يعلنون
 .السابع الثمن �اية العظيم ٢٦

 ٥٥ -٢٧: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

ووصلها مـداً ". فألقهِ "كسر اهلاء دون صلة قالون وهشام خبلف عنه  . فألِقْه إليهم ٢٨
منفصًال ورش واملكي وابن ذكوان والكسائي وهو الوجه الثاين هلشام 

 ". إليهم فألقهِ "

 . ضم اهلاء محزة وصالً ووقفاً  "كله"إليهم  ٣٧/ ٣٥/ ٢٨
وفـــتح يــــا . مســـا) وجهــــان(ســـهل اهلمـــزة الثانيــــة وأبـــدهلا واواً مكســـورة  املأل إين ألقي  ٢٩

 ".إَين ألقي"نافع " إين"
 .أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة الثالثة املأل أيكم-املأل أفتوين ٣٨/ ٣٢

 . أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  بأس ٣٣
 "مله -مبه"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  مل -مب  ٤٦/ ٣٥
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل جاءت  –جاء  ٤٢/ ٣٦

وأثبـت اليـاء الزائـدة . األول يف الثـاين محـزة مـع املـد الـالزمأدغم النون  أمتدونن ٣٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".أمتدونين"يف احلالني املكي ومحزة، ووقفا نافع والبصري 

". آتـــاَين اهللا"أثبـــت اليـــاء مفتوحـــة وصـــالً نـــافع وأبـــو عمـــرو وحفـــص  اهللا  ءاتان ٣٦
. قـالون وأبـو عمـرو وحفـص) وجهـان(ووقف بإثباتا ساكنة وحـذفها 

وأماهلـا الكسـائي . وحـذفها البـاقون وقفـاً ووصـالً . ورش وحذفها وقفـاً 
القصـر مـع الفـتح، : وقللها ورش خبلف عنه حيـث لـه األوجـه األربعـة
 .والتوسط مع التقليل، والطول مع الفتح والتقليل

 "آتاين"أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه وله فيها ما لسابقتها  ءاتاكم  ٣٦
٣٩/٤٠/ ٣٧ /
٤٧/ ٤٢/٤٤ /

٥٤/ ٤٨ 

 –تقــــــوم مــــــن  –ال قبــــــل هلــــــم 
 –يشـكر لنفسـه  –فضل ريب 

 –كأنـــه هـــو   -عرشـــك قالـــت 
 –العلــــــم مــــــن  -هــــــو وأوتينــــــا 

 –معـــــــــك قـــــــــال  -قيــــــــل هلـــــــــا 
 . قال لقومه –املدينة تسعة 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وصالً نافع" أنا"أثبت ألف  "معاً "أنا ءاتيك  ٤٠/ ٣٩
 . د اهلمزة محزة خبلف عن خالدأمال األلف بع "معاً "ءاتيك   ٤٠/ ٣٩

وأماهلـــا شـــعبة واألخـــوان وابـــن . قلـــل الـــراء واهلمـــز وثلـــث البـــدل ورش رءاه  ٤٠
 . وأمال البصري اهلمز فقط. ذكوان خبلف عنه

 "ليبلوينَ "فتح الياء نافع  ليبلوين  ٤٠
أدخــل ألفــاً مــع تســهيل الثانيـــة قــالون والبصــري وهشــام خبلــف عنـــه،  أأشكر  ٤٠

ــــه اإلدخــــال مــــع التحقيــــقوالوجــــه ا وســــهل اهلمــــزة مــــن دون . لثــــاين ل
 . إدخال املكي وورش خبلف عنه، والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي "معاً "قيل  ٤٤/ ٤٢
 .الكسائي ودوري البصري أماهلاو قللها ورش  كافرين  ٤٣
 "قيهاسأْ "أبدل األلف مهزة ساكنة قنبل  ساقيها  ٤٤

 .غلظ الالم ورش .ظلموا -ظلمت ٤٤/٥٢
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي أِن اعبدوا  ٤٥
 "لُتبيتُـنه"أبدل النون تاء وضم التاء الثانية الشيخان  لَُنبَـيِّتَـنَّه  ٤٩
 "لتقوُلن"أبدل النون تاء وضم الالم األخوان  مث لَنقوَلنَّ  ٤٩
 ".مهَلك"وفتح الالم غري حفص ". ُمهلك"يم غري عاصم ضم امل َمْهِلك ٤٩
 "إنا دمرناهم "كسر اهلمزة غري الكوفيني  أنا دمرناهم ٥١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان بُيوتم  ٥٢
وأدخـل ألفــاً . قـالون والبصــريوســهل الثانيـة أدخـل ألفـاً بــني اهلمـزتني  أئنكم  ٥٥

وسـهل اهلمـزة مـن دون إدخـال ورش . قخبلف عنه هشـام مـع التحقيـ
 .واملكي

 . وهي �اية اجلزء التاسع عشر. �اية الثمن الثامن جتهلون  ٥٥

//// 
 

 الجزء العشرون 
 ٨١ -٥٦: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٦٠/ ٥٦ /
٦٤/ ٦١ /
٧٤/ ٦٥ 

جعـل  –وأنـزل لكـم –آل لـوط
 –يعلــــــم مــــــن –يــــــرزقكم –هلــــــا

 . ليعلم ما

 . للسوسي فيهن غاماإلد

 "قَدرناها" خفف الدال شعبة  قدَّرناها  ٥٧
٦٣/ ٥٩ /

٧٧/ ٧٢/ ٧١ 
 –" وقفـــــاً "تعـــــاىل  –اصـــــطفى 

هلـــــــــــــدًى  –عســـــــــــــى  –مـــــــــــــىت 
 ". وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . فيها تسهيل مهزة الوصل وإبداهلا ألفاً مشبعة لكل القراء . ءآهللا خري ٥٩
 ".تشركون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي واألخوان  . نأمَّا يشركو  ٥٩
 . وأمال بجة وقفاً الكسائي". ذاه"وقف على ذات الكسائي باهلاء  . ذات بجة ٦٠

٦١/ ٦٠ /
٦٤/ ٦٣/ ٦٢ 

وأدخـل ألفــاً . أدخـل ألفـاً بــني اهلمـزتني وســهل الثانيـة قـالون والبصــري ".كله"أِءله 
وحقــق األوىل وســـهل . خبلــف عنـــه هشــامتحقيــق مـــع البــني اهلمــزتني 

 .الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري
أبــــدل تـــاء اخلطــــاب يـــاء غيبــــة . شـــدد الــــذال غـــري حفــــص واألخـــوين . تذَكرون ٦٢

 ".يذَّكرون"البصري وهشام 
وأبــدل اليــاء ". الــرْيح"أســكن اليــاء وحــذف األلــف املكــي واألخــوان  . الريَاح ُبْشراً  ٦٣

، وضــم "ُنُشــراً "ميــع إال عاصــماً، وضــم النــون والشــني الثالثــة نونــاً اجل
، وفـــتح النـــون وأســـكن الشـــني "ُنْشـــراً "النـــون وأســـكن الشـــني الشـــامي 

 ".َنْشراً "األخوان 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أبــدل مهــزة الوصــل مهــزة قطــع مفتوحــة وخفــف الــدال ســاكنة وحــذف  . بل ادارك ٦٦

 ".أَْدرك"األلف الصاحبان 
وأدخـــل ألفـــاً بـــني . ني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة البصـــريأدخـــل ألفـــاً بـــ . أِءذا كنا ٦٧

. وسـهل الثانيـة مـن دون إدخـال املكـي. اهلمزتني وحقق الثانية هشام
 ".إذا كنا" وأسقط مهزة االستفهام على االخبار نافع 

وســـهل . أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــالون وأبـــو عمـــرو . أِءنا ملخرجون ٦٧
وأســــــقط مهــــــزة االســــــتفهام . خــــــال املكــــــي وورشالثانيــــــة مــــــن دون إد

 ".أننا ملخرجون"الشامي والكسائي وهلما زيادة نون قبل األلف 
 ".ِضيق"كسر الضاد املكي  . َضيق ٧٠
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٧٣
 .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٧٦
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . املوتى ٨٠
وال "أبـــدل تـــاء اخلطـــاب يـــاء مفتوحـــة وفـــتح املـــيم ورفـــع الّصـــم املكـــي  .وال ُتسِمع الّصمَّ  ٨٠

 ". َيسَمع الّصمُّ 
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة . الدعاَء إذا ٨٠
لعمــي أبـدل البـاء تــاء مفتوحـة وأســكن اهلـاء وأسـقط األلــف ونصـب ا .بادي العميِ  ٨١

 ".تـَْهِدي العميَ "محزة 
 . �اية الثمن األول . مسلمون ٨١
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 من سورة القصص ١١ -٨٢: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ِإنَّ الناس"كسر اهلمزة غري الكوفيني  .أنَّ الناسَ  ٨٢
الليـــــــــــــل  -يكـــــــــــــذب بئاياتنـــــــــــــا ٨٦/ ٨٣

 . ليسكنوا
 . أدغمهما السوسي

٨٧/ ٨٤ /
٩٠/ ٨٩ 

 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل ".معاً "جاء  –شاء  – جاءوا

 ".ءاُتوه"زاد ألفاً بعد اهلمزة وضم التاء غري حفص ومحزة  . أَتوه ٨٧
وللسوســي وصــالً الفــتح . ورش قللهــاو  البصــري واألخــوان وقفــاً  أماهلــا . وترى اجلبال ٨٨

 . واإلمالة
 ".حتِسبها"كسر السني احلرميان والنحويان  . حتَسبها ٨٨
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهي ٨٨
إســقاط اهلمــزة ونقــل حركتهــا : ٢/ ١: هلشــام ومحــزة فيهــا أربعــة أوجــه . شيءٍ  ٨٨

إبـدال اهلمـزة يـاء وإدغـام اليـاء : ٤/ ٣. إىل الياء مع اإلسـكان والـروم
 . األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم

 ".يفعلون"صاحبان وهشام قرأها بياء الغيبة بدل التاء ال . تفعلون ٨٨
وكســـر املــيم االبنـــان والبصـــري ". فـــزعِ "حــذف التنـــوين غـــري الكــوفيني  . فزٍع يوَمئذ ٨٩

 ". فزِع يوِمئذ"
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٩٠
 .هشام واألخوان أدغمها . هل جتزون ٩٠
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . اهتدى ٩٢
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة و أسقط اهلمز  . القرءان ٩٢
وهــي ". يعملــون"بيــاء الغيبــة بــدل التــاء للصــاحبني وشــعبة واألخــوين  . ونلتعم ٩٣

 . �اية سورة النمل

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . عند امليم محزة أمال الطاء شعبة واألخوان وأظهر النون . طسم ١

 . أدغمهما السوسي . منكن هلم –املبني نتلوا  ٦/ ٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". كله "موسى  ١٠/ ٧/ ٣

وأدخل ألفاً بني اهلمزتني خبلف . سهل اهلمزة من دون إدخال الثالثة . أئمة ٥
 . عنه هشام

ونُــــــــــــــــري فرعــــــــــــــــوَن وهامـــــــــــــــــاَن  ٦
 . وجنوَدمها

بـــدل النـــون يـــاء مفتوحـــة وفـــتح الـــراء وأبـــدل اليـــاء بعـــدها ألفـــاً ورفـــع أ
ويَــــرى فرعــــوُن "وهلمــــا إمالتهــــا . فرعــــون وهامــــان وجنودمهــــا الشــــيخان

 ".وهاماُن وجنوُدمها 
 ".وُحْزناً "ضم احلاء وأسكن الزاي األخوان  . وَحَزناً  ٨
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . عسى ٩
 . والباقون بالتاء". قره"ف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي وق . قرت عني ٩
 . تثليث البدل لورش وأبدل اهلمزة واواً مفتوحة محزة وقفاً  . فؤاد ١٠
 . �اية الثمن الثاين . ال يشعرون ١١

 ٢٨ -١٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها من دون غنة خلف . بيٍت يكفلونه ١٢
١٥/ ١٤ /

٢٤/ ٢٢/ ٢٠ 
أقصـــــــــا  -فقضـــــــــى –اســـــــــتوى 

 –عســـــــى –يســـــــعى -"وقفـــــــاً "
 .توىل –فسقى 

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٨/ ١٥ /
٢٠/ ١٩ /
٢٧/ ٢٥/٢٦ 

يـــــــا موســـــــى  -"معـــــــاً "موســـــــى 
 –" معـــــــاً "إحـــــــدامها  -"معـــــــاً "

 ". وقفاً "إحدى 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 .شغلظ الالم ور  ظلمت ١٦
١٧/ ١٦ /
٢١/ ١٨ /
٢٥/ ٢٤ 

 –فغفــر لــه  -"كلــه"قــال رب 
فقـال رب  –قـال لـه  -إنه هـو

 . قال ال –

 . أدغمهن السوسي

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر يل ١٦
 –جـــــــاءه  -فجاءتــــــه –جــــــاء  ٢٧/ ٢٥/ ٢٠

 . شاء
 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل

 ". رَيب إن "فتح الياء مسا  . ريب إن ٢٢
 . الدوري أماهلا . من الناسِ  ٢٣
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-٢٧٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . دوِ�ُم امرأتني ٢٣
وأشـم الصـاد زايـاً ". َيصـُدر"فتح الياء وضم الـدال البصـري والشـامي  . ُيصِدرَ  ٢٣

 . ورقق الراء ورش. األخوان
باإلسـكان والــروم ويقـف عليهــا القـراء السـبعة . رقـق الـراء ورش وصـالً  . فقريٌ  ٢٤

 . واإلمشام
ووقــف عليهــا باهلــاء ". يــا أبــَت اســتأجره"فــتح التــاء وصــالً ابــن عــامر  . يا أبتِ  ٢٦

 ".يا أبه"االبنان 
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل تأجرين-استأجرت–استأجره  ٢٦
 ".جدَين إنست –إَين أريد "فتح الياء وصالً املدين  ستجدين إن  -إين أريد ٢٧
شــدد النــون ابــن كثــري ولــه املــد والتوســط والقصــر يف اليــاء يف احلــالني  . هاتني ٢٧

 ".هاتنيِّ "
 . �اية الثمن الثالث . وكيل ٢٨

 ٥٠ -٢٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣١/ ٢٩ /
٤٣/ ٣٧ /
٥٠/ ٤٩ 

 –باهلــــــــــــدى  -وىلَّ  –قضــــــــــــى 
 –أهــدى  -"معــاً وقفـاً "هـدى 

 .هواه

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان نأماهل

٣٠/ ٢٩ /
٣٦/ ٣١ /
٣٨/ ٣٧ /
٤٣/ ٤٢ /
٤٨/ ٤٤ 

 -"وقفــــــــــــاً "موســــــــــــى األجــــــــــــل 
يـــــــا  –"وقفـــــــاً "موســـــــى األمـــــــر 

موســــــــــــــى  -"معـــــــــــــاً "موســـــــــــــى 
موســـــــــــى  -الـــــــــــدنيا –"كلـــــــــــه"

 ". وقفاً "الكتاب 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

٣٣/ ٢٩ /
٣٧/ ٣٥ /

٤٩/ ٤٣/ ٣٩ 

 –ار لعلكـــــمالنـــــ –قـــــال ألهلـــــه
 –وجنعــــــــل لكمــــــــا –قــــــــال رب

 –هـــــــو وجنـــــــوده –أعلـــــــم مبـــــــن
 . عند اهللا هو –بصائر للناس

 .السوسي أدغمهن

 ".ألهلُه امكثوا"ضم اهلاء وصالً محزة  . ألهِلِه امكثوا ٢٩
٣٠/ ٢٩ /
٣٧/ ٣٤  

ـــــــــا -إين ءانســـــــــت إين  –إين أن
 .ريب أعلم –أخاف

 "ريبَ  –إَين "فتح الياء فيهن الثالثة 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".لعلَي أطلع –لعلَي آتيكم "فتح الياء فيهما غري الكوفيني  . لعلي أطلع –ي ءاتيكم لعل ٣٨/ ٢٩

وكســــرها احلرميــــان والنحويــــان والشــــامي ". ُجــــذوةٍ "ضــــم اجلــــيم محــــزة  . َجْذَوةٍ  ٢٩
 ".ِجذوةٍ "

 البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله . الدار –" معاً "النار  ٤١/ ٣٧/ ٢٩
القصـــر مـــع الفـــتح، والتوســـط مـــع : يف كـــل منهمـــا أربعـــة أوجـــه لـــورش . أتاهمما  –أتاها  ٤٦/ ٣٠

 . واإلمالة فيهما لألخوين. التقليل، والطول مع الفتح والتقليل
وأمــال . وقلــل الــراء واهلمــزة وثلــث البــدل ورش. أمــال اهلمــزة البصــري . رءاها ٣١

 . الراء واهلمزة شعبة واألخوان وابن ذكوان خبلف عنه
 "الرُّْهب"وضم الراء الشامي وشعبة واألخوان ". الرََّهب"فتح اهلاء مسا  . ْهبالرَّ  ٣٢
 ".فذآنِّك"شدد النون مع إشباع األلف الصاحبان  . فذانك ٣٢
 ".معيْ "أسكن الياء غري حفص  . معيَ  ٣٤
 ".رَداً "أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء نافع  . ردءاً  ٣٤
 ".يصدْقين"اف غري عاصم ومحزة أسكن الق . ُيَصدُِّقين ٣٤
 ".يكذبوين قال"أثبت الياء وصالً ورش  . يكذبون قال ٣٤

 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل . جاء –" معاً "جاءهم  ٤٨/ ٣٧/ ٣٦
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "مفرتى  ٣٦
 ".قال موسى"أسقط الواو املكي  . وقال موسى ٣٧
 ".ومن يكون"ياء األخوان ال التاء  دلأب . ومن تكون ٣٧
 ". يَرِجعون"فتح الياء وكسر اجليم نافع واألخوان  . يُرَجعون ٣٩
 . وأدخل ألفاً بني اهلمزتني هشام خبلف عنه. سهل اهلمزة الثانية مسا . أئمة ٤١
 . واإلمالة لألخوين والتقليل للبصري. فيها األوجه األربعة لورش . األوىل ٤٣
 . أماهلا الدوري . اسللن ٤٣
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أنشأنا ٤٥
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر .عليهم العمر ٤٥
ورقـــق ". َســـاِحران"فـــتح الســـني وزاد ألفـــاً وكســـر احلـــاء غـــري الكـــوفيني  . ِسحران ٤٨

 . راءها ورش
 . ترقيق الراء لورش . كافرون ٤٨
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فأتوا ٤٩
 ". واتبعه"وصل اهلاء ابن كثري  . اتبعه ٤٩



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٧٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن الرابع . الظاملني ٥٠

 ٧٥ – ٥١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٢/ ٥١ /
٦٣/ ٥٦ /

٧٣/ ٦٩/ ٦٨ 

 –قبلـــــــه هـــــــم –القــــــول لعلهـــــــم
 –القـول ربنـا –أعلم باملهتدين

–يعلم ما –اخلرية سبحان اهللا
 .جعل لكم

 . أدغمهن السوسي

٥٧/ ٥٣ /
٦٨/ ٦٧/ ٦٠ 

 –وأبقـــــى  –اهلـــــدى  –يتلـــــى 
 . تعاىل –ى سفع

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ، وحلمزة وقفا التسهيل واحلذفثلث البدل ورش . يدرؤون ٥٤
 .ورش خبلف عنها قللهن و وااألخ اأماهلو ". جتىب"أبدل الياء تاء نافع  . جيىب ٥٧
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". معاً "القرى  ٥٩
ومها يف االبتداء بضم اهلمزة ". يف ِإمِّها"كسر اهلمزة وصالً الشيخان  . يف أُمِّها ٥٩

 .وفتح امليم كالباقني
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "الدنيا  ٦١/ ٦٠

 ".يعقلون"أبدل التاء ياء البصري  . أفال تعقلون ٦٠
 ".مث ْهو"أسكن اهلاء قالون والكسائي  . مث هو ٦١

 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر عليهم األنباء –عليهم القول  ٦٦/ ٦٣
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . تربأنا ٦٣
 . مة هشام والكسائيأشم كسرة القاف ض . قيل ٦٤
 .واإلمالة لألخوين والتقليل للبصري. فيها األوجه األربعة لورش . األوىل ٧٠

وأســــقطها . ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة نــــافع وأبــــدهلا ألفــــاً ورش وجــــه ثــــان ". معاً "أرأيتم  ٧٢/ ٧١
 ".أريتم"الكسائي 

 ".بضئاء"مهز الياء قنبل  . بضياء ٧١
 . امس�اية الثمن اخل . يفرتون ٧٥

 من سورة العنكبوت ٧ -٧٦: السادسالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

٨٢/ ٧٦ /
٨٨/ ٨٥ 

يقـــدر  -قـــال لـــه –قـــوم موســـى
 . آخر ال -أعلم من -لوال

 .السوسي أدغمهن



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".معاً "الدنيا  –موسى  ٧٩/ ٧٧/ ٧٦
٨٤/ ٨٠/ ٧٦ 
/٨٥/٨٦ 

جيـــــــــــزى  – يلقاهــــــــــا –فبغــــــــــى 
 يلقى –باهلدى  –" وقفاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . عليِهم ٧٦
 . واإلمالة لألخوين. فيها األوجه األربعة لورش . ءاتاك ٧٧
 ".عندَي أومل "فتح الياء وصالً نافع والبصري وقنبل  . عندي أومل ٧٨
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء سرك . ذنوِبُم الرمني ٧٨

 .ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . للكافرين –وبداره  ٨٦/ ٨١
والبصـري وقـف ". كـأن"وابتـدأ " وي"وقف اضـطراراً علـى اليـاء الكسـائي  . ويكأنه –ويكأن  ٨٢

 .ووقف عليها محزة بالتسهيل". أن"وابتدأ " ويك"على الكاف 
 ".ُخلِسف"ضم اخلاء وكسر السني غري حفص  . َخلَسف بنا ٨٢

 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل ". كله"جاء  ٨٥/ ٨٤
 .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٨٥
 ".رَيب أعلم "فتح الياء الثالثة  . ريب أعلم ٨٥
 . �اية سورة القصص . ترجعون ٨٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
: أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل املـيم ورش، ويف اليـاء حينئـذ وجهـان . امل أحسب ١

 . اإلشباع والقصر
ووقــــف عليهمــــا محــــزة بإبــــدال اهلمــــزة يــــاء . ثلــــث البــــدل فيهمــــا ورش . سيئاتم –السيئات  ٧/ ٤

 . مفتوحة
 . ويانأسكن اهلاء قالون والنح . وهو ٥
 .�اية الثمن السادس . يعملون ٧

 ٢٥ -٨: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الدوري امأماهل ". معاً "الناِس  ١٠
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٠



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٢٨٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 –قـــــــال لقومـــــــه –بـــــــأعلم مبـــــــا  ٢١/ ١٦/ ١٠

 . ويرحم من -يعذب من
 . السوسي أدغمهن

 ءامنوا، خطاياكم، خطاياهم، ١٢
 . شيء

/ ٢. قصــر البــدل وفــتح الــذات وتوســط اللــني/١: فيهــا لــورش ســتة أوجــه
طـــول البـــدل وفـــتح : ٤/ ٣. توســـط البـــدل وتقليـــل الـــذات وتوســـط اللـــني

طــول البـدل وتقليـل الـذات وتوســط : ٦/ ٥. الـذات وتوسـط اللـني وطولـه
 . وأمال خطاياكم و خطاياهم الكسائي. اللني وطوله

 ".تروا"ة تاء خطاب شعبة واألخوان أبدل ياء الغيب . يروا ١٩
 ".النَشآءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النْشَأة ٢٠

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . مأواكم –فأجناه  ٢٥/ ٢٤
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . من النارِ  ٢٤
 . أدغمها غري حفص واملكي . اختذمت ٢٥
مــــودًة "نــــون مــــودة بالنصــــب ونصــــب بيــــنكم نــــافع والشــــامي وشــــعبة  . مودَة بْيِنكم ٢٥

 ".مودُة بيِنكم"ورفع التاء املكي والنحويان ". بيـَْنكم
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٢٥
 . �اية الثمن السابع . ناصرين ٢٥

 ٤٥ -٢٦: الثمن الثامن
 يانالب الكلمة رقم اآلية

٢٨/ ٢٦ /
٣٢/ ٣٠ /
٣٨/ ٣٣ /
٤٥/ ٤٢ 

قــــــال  –إنــــــه هــــــو –فئــــــامن لــــــه
 -قــال رب -ســبقكم –لقومــه

 -امرأتــــك كانــــت –أعلــــم مبــــن
يعلــم  –وزيــن هلــم -تبــني لكــم

 الصالة تنهى -"معاً "ما 

 .السوسي أدغمهن

 ". رَيب إنه"فتح الياء نافع والبصري  . ريب إنه ٢٦
 ".النبْوءة"نافع  خفف الواو وزاد مهزة بعدها . النبوَّة ٢٧

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . موسى –الدنيا  ٣٩/ ٢٧
 ".أئِنكم"زاد مهزة االستفهام أبو عمرو وشعبة واألخوان  . لقومه إنكم ٢٨
وأدخـل ألفـاً بـني اهلمـزتني وسـهل الثانيـة . اتفقوا على االسـتفهام فيهـا . العاملني أئنكم ٢٩

وأدخل ألفاً مع التحقيق للثانية هشام وسهل الثانية . يقالون والبصر 
 . من دون إدخال ورش وابن كثري



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٨١- 

 يانالب الكلمة رقم اآلية
 .ذكوان ومحزة ابن نأماهل .جاءهم -"معاً "جاءت  ٣٩/ ٣٣/ ٣١

 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  ".معاً "رسلنا  ٣٣/ ٣١
وأماهلـا البصـري  ورش البشـرى قلـل ".إبراهـام"أبـدل اليـاء ألفـاً هشـام  . إبراهيم بالبشرى ٣١

 .واألخوان
ينه ٣٢  ".لنْنِجينه"أسكن النون الثانية وخفف اجليم األخوان  .لنَنجِّ
 . أشم كسرة السني ضمة نافع والشامي والكسائي . سيء ٣٣
 . أماهلا محزة . ضاق ٣٣
 ".مْنُجوك"أسكن النون وخفف اجليم املكي وشعبة واألخوان  . ُمَنجُّوك ٣٣
 ".منَـزِّلون"تح النون وشدد الزاي ابن عامر ف . مْنزِلون ٣٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . دارهم ٣٧
 ".مثوداً "نون الدال غري حفص ومحزة  .مثوَداْ  ٣٨
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٣٩
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . الُبيوت ٤١
 ".تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي واألخوان  . يدعون ٤٢
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٤٣
 .غلظ الالم ورش ".معاً "الصالة  ٤٥
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . تنهى ٤٥
 . وهي �اية اجلزء العشرون. �اية الثمن الثامن . تصنعون ٤٥

//// 

 لعشرونالجزء الحادي وا
 ٦٩ -٤٦: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٥٢/ ٤٦ /
٦٠/ ٥٧ /

٦٨/ ٦٢/ ٦١ 

املــــوت  -يعلــــم مــــا -وحنــــن لــــه
 –ال حتمــــــــــــــــــل رزقهــــــــــــــــــا  –مث 

 –ويقــدر لــه –والقمــر ليقــولن 
 –كـــذب بـــاحلق   –أظلـــم ممـــن 

 . جهنم مثوى

 . السوسي أدغمهن

 .غلظ الالم ورش .أظلم -ظلموا ٤٦/٦٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ووقـف عليهـا باهلـاء ". ءايـٌة مـن ربـه "وحدها املكي وشعبة واألخوان  . ءاياٌت من ربه ٥٠

 . لكسائي، وأمال اهلاء وقفاً الكسائي وحدهاملكي وا
٥٢/ ٥١ /
٥٥/ ٥٣ /
٦٨/ ٦٥ 

" وقفاً "مسمى  -كفى  –يتلى 
 –جنـــــــــــــــاهم  –يغشـــــــــــــــاهم  –

 ". وقفاً "مثوى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ووقفاً محزة ضم اهلاء وصالً  . عليهم ٥١
 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . افرتى –ذكرى  ٦٨/ ٥١
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءه –جلاءهم  ٦٨/ ٥٣
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . للكافرين –بالكافرين  ٦٨/ ٥٤

 ". ول ذوقواونق"أبدل الياء نوناً االبنان والبصري  . ويقول ذوقوا ٥٥
 "ياعبادْي الذين"أسكن الياء وصالً البصري واألخوان  . يا عبادَي الذين ٥٦
 ". أرضَي واسعة"فتح الياء وصالً ابن عامر  . أرضْي واسعة ٥٦
 ". يُرجعون"أبدل التاء ياء غيبة شعبة  . تُرجعون ٥٧
ــــواو وأبــــدل اهلمــــز  . لنبَـوِّئَنهم ٥٨ ة يــــاء األخــــوان أبــــدل البــــاء ثــــاء ســــاكنة وخفــــف ال

 ". لُنْثِويـَنَّهم"
". وكــآئن"زاد ألفــاً بعــد الكــاف وكســر اهلمــزة وحــذف اليــاء ابــن كثــري  . وكأين ٦٠

 ". وكأي"ووقف عليها البصري بالياء 
 . ري وورش خبلف عنهها الدو وقلل األخوان اأماهل . فأىن ٦١
 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و  واوا اهلمزة أبدل . يؤفكون ٦١
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . فأحيا ٦٣
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٦٤
 . ال خالف فيها . هلٌْو ولِعبٌ  ٦٤
 ". هلْي"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلَِي ٦٤
 ". وْليتمتعوا"أسكن الالم قالون واملكي واألخوان  . ولِيتمتعوا ٦٦
 ". سْبلنا"أسكن الباء البصري  . سبُلنا ٦٩
 . وهي �اية الثمن األول. �اية سورة العنكبوت . احملسنني ٦٩
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 ٢٩ -١: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

" وقفـــاً "مســـمى  -"وقفــاً "أدىن  ٢٧/ ٨/ ٣
 . األعلى –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان ". كله"وهو  ٥/٢٧
 . الدوري امأماهل ". معاً "الناِس  ٨/ ٦

 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءتم ٩
 ". رْسلهم"أسكن السني البصري  . رُسلهم ٩
 ".  كان عاقبةُ مث"رفع التاء الثالثة  . مث كان عاقبةَ  ١٠
: ٣/ ٢/ ١: فيهـــا لـــورش لـــدى الوقـــف علـــى يســـتهزئون ســـبعة أوجـــه . السوأى أن، يستهزءون ١٠

توســـط : ٥/ ٤. قصـــر البـــدل وفـــتح الـــذات وتثليـــث البـــدل العـــارض
طـول البـدل / ٦. البدل وتقليل الذات وتوسط وطول البدل العـارض

لــذات طــول البــدل وتقليــل ا/ ٧. وفــتح الــذات وطــول البــدل العــارض
. وأمــــال الســــوأى األخــــوان وقللهــــا البصــــري. وطــــول البــــدل العــــارض

أســـقاط اهلمـــزة ونقـــل حركتهـــا إىل الـــواو، : وحلمـــزة وقفـــاً فيهـــا وجهـــان
 . والثاين إبداهلا واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية

 "يُرجعون"أبدل التاء ياء غيبة البصري وشعبة  . تُرجعون ١١
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . النهارِ  –كافرين  ٢٣/ ١٣

 ". املْيت"خفف الياء االبنان والبصري وشعبة  ". معاً "امليِّت  ١٩
 ". َختُرجون"فتح التاء وضم الراء األخوان وابن ذكوان خبلف عنه  . وكذلك ُختَْرجون ١٩
 . السوسي اأدغمه . خلقكم ٢٠
 ". للعاَلِمني" فتح الالم غري حفص . للعاِلِمني ٢٢
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . يـُنَـزِّل ٢٤
 .غلظ الالم ورش .ظلموا ٢٩
 . �اية الثمن الثاين . ناصرين ٢٩
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 ٥٣ -٣٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وال ترقيــــق لــــورش يف ". فطــــره"وقــــف عليهــــا باهلــــاء املكــــي والنحويــــان  . فطرت اهللا ٣٠
 . ماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنهوأ. رائها

٣٥/ ٣٠ /
٤٣/ ٤٠ /

٣٨/ ٥٠/ ٤٨ 

يــــتكلم  -ال تبــــديل خللــــق اهللا 
 –رزقكـــــم  –خلقكـــــم  –مبـــــا 

 –يــــــــايت يــــــــوم  –القــــــــيم مــــــــن 
 –أثـــــر رمحـــــت  –أصـــــاب بـــــه 

 . فَآت ذا

 . وله يف األخرية وجه آخر وهو اإلظهار السوسي أدغمهن

 . الدوري نأماهل ". كله"الناِس  ٤١/ ٣٩/ ٣٠
 .غلظ الالم ورش الصالة ٣١
 . وصل اهلاء فيهما ابن كثري . تقوهاإليه و  ٣١
 ". فاَرقوا"زاد ألفاً بعد الفاء وخفف الراء األخوان  . فرَّقوا ٣٢
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . لديهم ٣٢
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهو ٣٥
  ".يقِنطون"كسر النون النحويان  . يقَنطون ٣٦

 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "املوتى  –القرىب  ٥٢/ ٥٠/ ٣٨
 . وأمال ربا وقفاً األخوان فقط". أتيتم"حذف األلف املكي  . ءاتيتم من ربا ٣٩
 ". لُرتبْوا"أبدل الياء تاء مضمومة وأسكن الواو نافع  . ليَـْربـَُوا ٣٩
 . ورش خبلف عنه اقللهو  األخوان اأماهل . تعاىل ٤٠
 ". تشركون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . يشركون ٤٠
 ". لنذيقهم"أبدل الياء نوناً قنبل  . ليذيقهم ٤١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٤٥
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . فجاءوهم ٤٧
 ". الريح"األلف على التوحيد ابن كثري واألخوان أسكن الياء وحذف  . الرياح فتثري ٤٨
 ". كْسفاً "أسكن السني ابن عامر خبلف عن هشام  . ِكَسفاً  ٤٨
لبصـــــري وفيهـــــا وقفـــــاً اإلمالـــــة ل. أماهلـــــا السوســـــي وصـــــالً خبلـــــف عنـــــه . فرتى الودق ٤٨

 . ورشل والتقليل نيواألخو 
 ". ليـُنـْزَ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . يـُنَـزَّل ٤٩
وأماهلــا دوري ". أثـر"حـذف األلفـني بعـد اهلمـزة والتـاء الثالثـة وشـعبة  . ءاثار ٥٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . الكسائي

وأماهلــا الكســـائي ". رمحــه"وقــف عليهــا باهلــاء الصـــاحبان والكســائي  . رمحت اهللا ٥٠
 . وقفاً 

وال َيْسـَمُع "أبدل التاء ياء مفتوحة وفتح امليم ورفع ميم الصـم املكـي  . وال ُتْسِمُع الصُّمَّ  ٥٢
 ". الصُّمُّ 

 . سهل اهلمزة بينها وبني الياء الثالثة . الدعاء إذا ٥٢
أبدل الياء تـاء مفتوحـة وأسـكن اهلـاء وحـذف األلـف ونصـب العمـي  . ِبَاِد العمي ٥٣

 . وأثبت ياء بعد الدال وقفاً األخوان". تـَْهِدي العميَ "محزة 
 . �اية الثمن الثالث . مسلمون ٥٣

 من سورة لقمان ٢١ -٥٤: الرابعالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

  –بعـــــــد ضـــــــعف  –خلقكـــــــم  ٥٥/ ٥٤
 . كذلك كانوا

 . السوسي أدغمهن
 

حفـص، وفتحهـا ) وجهـان(ضم الضـاد يف الكلمـات الثالثـة وفتحهـا  . ضعفاً  -"معاً "ضعف  ٥٤
 . شعبة ومحزة، وضمها الباقون

 . قاً ومحزة وقفاً ورش والسوسي مطل اهلمزة أبدل . يؤفكون ٥٥
 .غلظ الالم ورش ظلموا ٥٦
لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . اإلميان ٥٦

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . لبثتم ٥٦
 ". ال تنفع"أبدل الياء تاء غري الكوفيني  . ال ينفع ٥٧
 . واألخوان يشامالو  البصريورش و  هاأدغم . ولقد ضربنا ٥٨
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٥٨
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٥٨
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . جئتهم ٥٨
 . �اية سورة الروم . يوقنون ٦٠
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 البيان الكلمة ةرقم اآلي
٧/ ٥/ ٣ /

٢٠/ ١٠ 
 –تتلــى  –" وقفــاً كلــه"هــدى 

 . ألقى –وىل 
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". ورمحٌة "رفع التاء محزة  . ورمحةً  ٣
 .غلظ الالم ورش "معاً "الصالة  ٤/١٧

 . الدوري نأماهل . للناسِ  -"معاً "الناِس  ٢٠/ ١٨/ ٦
 . ف يف إسكان اهلاءال خال . هلْو احلديث ٦
 ". لَيضل"فتح الياء الصاحبان  . لُيضل ٦
 ". ويتخُذها"رفع الذال غري حفص واألخوين  . ويتخَذها ٦
ولـه ". هـْزؤاً "وأسكن الـزاي محـزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع إال حفصاً  . هُزواً  ٦

هـا وإسقاط اهلمزة ونقل حركت". هْزوا"إبدال اهلمزة واواً : وقفاً وجهان
 ". هزَا"إىل الزاي 

 ". أْذنيه"أسكن الذال املدين  . أُذنيه ٧
 ". أُن اشكر"ضم النون احلرميان والشامي والكسائي  ". معاً "أِن اشكر  ١٤/ ١٢
 . أدغمهما البصري خبلف عن الدوري . اشكر يل –اشكر هللا  ١٤/ ١٢

٢٠/ ١٣/ ١٢ 
/٢١ 

قــال لقمــان   –يشــكر لنفســه 
 . مقيل هل –سخر لكم  –

 . السوسي أدغمهن

، وفتحهــا مشــددة حفــص "يــا بــينْ "أســكن اليــاء خمففــة مطلقــاً املكــي  . يا بين ال تشرك ١٣
 ". يابينِّ "، وكسرها مشددة الباقون "يا بينَّ "

 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ١٥
 ". إ�ا يا بينِّ "كسر الياء اجلميع إال حفصاً  . يا بينَّ أ�ا ١٦
 ". مثقالُ "رفع الالم نافع  . مثقالَ  ١٦
، وفتحهــا مشــددة البــزي وحفــص "يــا بــْين "أســكن اليــاء خمففــة قنبــل  . يا بينَّ أقم ١٧

 ". يابينِّ "، وكسرها مشددة الباقون "يا بينَّ "
وال "أثبــت ألفــاً بعـــد الصــاد وخفـــف العــني نـــافع والبصــري واألخـــوان  . وال تَصعِّرْ  ١٨

 ". تصاِعر
أسكن العني وأبـدل هـاء الضـمري هـاء تأنيـث منونـة بالنصـب االبنـان  . نِِعَمهُ  ٢٠

 ". نِْعَمةً "وشعبة واألخوان 
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢١
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 البيان الكلمة ةرقم اآلي
 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل نتبع ٢١
 . �اية الثمن الرابع . السعري ٢١

 لسجدةمن سورة ا ١٠ -٢٢: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٢٢
 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . الدنيا –الوثقى  ٣٣/ ٢٢

 ". ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع  . َحيزُنك ٢٣
 . السوسي أدغمهن . يعلم ما -"كله"اهللا هو  ٣٤/ ٣٠/ ٢٦

 ". والبحرَ "نصبها البصري  . والبحرُ  ٢٧
 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله . ختار –صبار  –يف النهارِ  ٣٢/ ٣١/ ٢٩

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . جناهم –"وقفاً "مسمى  ٣٢/ ٢٩
 ". تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي وشعبة  . يدعون ٣٠
 ". يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان واألخوان . ليـُنَـزِّ  ٣٤
 . �اية سورة لقمان . خبري ٣٤

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٣

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن سواه –استوى  –أتاهم  ٩/ ٤/ ٣
. ســـهل اهلمــــزة األوىل وحقــــق الثانيـــة مــــع املــــد والقصـــر قــــالون والبــــزي . ىلالسماِء إ ٥

. وحقــــق األوىل وســــهل الثانيــــة وأبــــدهلا يــــاء مــــداً طبيعيــــاً ورش وقنبــــل
 . وأسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري

 ". خْلَقه"أسكن الالم الصاحبان والشامي  . خَلَقه ٧
 . السوسي اأدغمه . جعل لكم ٩
وسـهل الثانيـة . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أءذا ١٠

وأســـقط مهـــزة االســـتفهام الشـــامي . مـــن دون إدخـــال ورش وابـــن كثـــري
 ". إذا"

وأدخـــل ألفـــاً بـــني . أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة البصـــري . أءنا ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
إدخـــال ابـــن  وســـهل الثانيـــة مـــن دون . اهلمـــزتني وحقـــق الثانيـــة هشـــام

 ". إنا"وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي . كثري
 . وهي �اية الثمن اخلامس. رقق الراء ورش . كافرون ١٠

 من سورة األحزاب ٣– ١١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣/ ١١ /
١٩/ ١٦ /
٢١/ ٢٠ /
٢٨/ ٢٣ 

 –تتجـــاىف  -هـــداها –يتوفـــاكم 
 – األدىن –فمـــأواهم  –املـــأوى 
 . مىت -"وقفاً "هدى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها  . ترى ١٢
١٣/ ١٢ /
٢١/ ٢٠ /
٢٣/ ٢٢ 

جهــــنم مــــن  –الرمــــون ناكســــوا 
 –األكــرب لعلهــم  –قيــل هلــم  –

 . جعلناه هدى –أظلم ممن 

 . السوسي أدغمهن

 . اهلمزة محزة وقفاً وسهل . ثلث البدل ورش . رءوسهم ١٢
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شئنا ١٣
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٣
 ". أخفيْ "أسكن الياء محزة  . ُأخفيَ  ١٧
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ٢٠
 .غلظ الالم ورش .أظلم ٢٢
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "موسى  ٢٣
وســهل اهلمــزة مــن دون . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني خبلــف عنــه هشــام . أئمة ٢٤

 . إدخال الثالثة
 ". ِلَما صربوا"كسر الالم وخفف امليم األخوان  . َلمَّا صربوا ٢٤
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة . املاَء إىل ٢٧
 . ة سورة السجدة�ايرقق الراء ورش وهو  . منتظرون ٣٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". النيبءُ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيب اتق ١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . كفى  –يوحى  ٣/ ٢
 ". يعملون"التاء ياء غيبة البصري  أبدل . تعملون خبرياً  ٢
 . �اية الثمن السادس . وكيالً  ٣

 ١٧ -٤: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وســــهل اهلمــــزة ورش مــــع ". الــــآلءِ "حــــذف اليــــاء بعــــد اهلمــــزة الثالثــــة  . الآلئي ٤
الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا 

وللبـزي والبصـري تسـهيلها مـع التوسـط والقصـر، . د املشبعياء مع امل
وحققهـا . وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع مد األلف املشـبع وصـالً ووقفـاً 

ووقــف محــزة عليهــا بتســهيل . قــالون وقنبــل مــن دون يــاء وصــالً ووقفــاً 
 . اهلمزة مع املد والقصر

ح التـاء واهلـاء وشـدد الظـاء وفـت". َتظـاَهرون"فتح التاء واهلاء األخوان  . ُتظَاِهرون ٤
وفــتح التــاء واهلــاء وشــدد الظــاء واهلــاء وأســقط ". َتظَّــاَهرون"الشــامي 

 ". َتظَّهَّرون"األلف الثالثة 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أخطأمت ٥
خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعـدها وأبـدل اهلمـزة الثانيـة واواً لـدى  . النيبُّ أوىل ٦

 ". النيبُء َووىل" وصل نافع ال
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "أوىل  ٦
 وثلث البدل ورش". النبيئني"خفف الياء وزاد مهزة بني اليائني نافع  . النبيِّني ٧
 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". وقفاً "عيسى  –موسى  ٧

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . ارهاأقط –للكافرين  ١٤/ ٨
 . وهشام البصري امأدغمه . إذ جاءوكم –إذ جاءتكم  ١٠/ ٩
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءوكم –جاءتكم  ١٠/ ٩

 " يعملون"بياء الغيبة بدل التاء للبصري  . تعملون بصرياً  ٩
  .أدغمها النحويان وهشام وخالد . إذ زاغت  ١٠
وأثبتهــا وصــالً ". الظنــون"حـذف األلــف وصــالً ووقفــاً البصــري ومحــزة  . الظنوناْ  ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأثبتهــا وقفــاً وحــذفها وصــالً ". الظنونــا"ووقفــاً نــافع والشــامي وشــعبة 

 . املكي وحفص والكسائي
 ". ال َمقام"فتح امليم غري حفص  . ال ُمقام ١٣
 ". لنيبءَ ا"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيبَّ  ١٣
 ". بِيوتنا"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتنا ١٣

 . ال ترقيق لورش يف رائهما . الفرار –فراراً  ١٦/ ١٣
 ". ألتوها"حذف األلف بعد اهلمزة احلرميان  . آلتوها ١٤
 . أدغمها السوسي . قبل ال يولون ١٥
ووقف عليها محزة بإسـقاط اهلمـزة ونقـل  .ال تثليث للبدل فيها لورش . مسئوالً  ١٥

 . حركتها إىل السني
 . �اية الثمن السابع . نصرياً  ١٧

 ٣٠ -١٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل . البأس ١٨
 . همخبلف له يف زاد ذكوان ابنو  محزةن أماهل . شاء –زادهم  –جاء  ٢٤/ ٢٢/ ١٩
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن "وقفاً "كفى   -قضى –يغشى  ٢٥/ ٢٣/ ١٩

 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٢٠
 ". ِإسوة"كسر اهلمزة غري عاصم  . ُأسوة ٢١
ن وأمــال الــراء واأللــف وقفــاً ابــن ذكــوا. أمــال الــراء وصــالً شــعبة ومحــزة . رأى املؤمنون ٢٢

وأمـال اهلمـزة . وشعبة واألخـوان وقللهمـا وقفـاً ورش مـع تثليـث البـدل
 . وقفاً البصري

. أسقط إحدى اهلمزتني مـع التوسـط والقصـر قـالون والبـزي والبصـري . شاَء أو ٢٤
ورش ) وجهـان(وحقق األوىل وسهل الثانيـة وأبـدهلا حـرف مـد مشـبٍع 

 . وقنبل
 "عليُهم"ضم اهلاء يف احلالني محزة  . عليِهم ٢٤
 . السوسي اأدغمه . وقذف يف ٢٦
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . يف قلوِبُم الرعب ٢٦
 ". الرُُّعب"ضم العني الشامي والكسائي  . الرُّْعبَ  ٢٦

 "النيبءِ –النيبُء "خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين  . النيبِّ  –النيبُّ  ٣٠/ ٢٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٢٨
 ". مبيَّنة"فتح الياء املكي وشعبة  . مبيِّنة ٣٠
وأبــدل اليــاء نونــاً ". يَضــعَّف"أســقط األلــف وشــدد العــني أبــو عمــرو  . يَضاَعف هلا العذابُ  ٣٠

ـــــان  ـــــف وشـــــدد العـــــني مكســـــورة ونصـــــب العـــــذاب االبن وأســـــقط األل
 ". ُنَضعِّف هلا العذابَ "

 . و�اية اجلزء احلادي والعشرون. �اية الثمن الثامن . يسرياً  ٣٠

//// 
  

 الجزء الثاني والعشرون 
 ٤٨ -٣١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ويعمل صاحلاً يؤتا"أبدل احلرف األول يف الفعلني ياء األخوان  . وتعمل صاحلاً نؤتا ٣١

 ". النيبءِ "ف الياء وزاد مهزة بعدها املدين خف ". معاً "النيبِّ  ٣٢/٣٨
وحقـق األوىل وسـهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قـالون والبـزي . النساِء إن ٣٢

وأسـقط إحـدى اهلمـزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبـل وورش
 . مع القصر والتوسط البصري

 ". يف وِقرن"كسر القاف غري نافع وعاصم  . وَقرن يف ٣٣
 ". بِيوتكن"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  ". معاً "بُيوتكن  ٣٤/ ٣٣

 ". وآلتَّربجن"شدد التاء مع إشباع األلف وصالً البزي  . وال َتربجن ٣٣
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . األوىل ٣٣

 .غلظ الالم ورش .طلقتموهن -الصالة ٣٣/٤٩
٣٦/ ٣٤ /

٤٨/ ٣٩/ ٣٧ 
 –" وقفــــــــاً "قضــــــــى اهللا –يتلــــــــى 

 –ختشـــــــاه  –" وقفـــــــاً "وختشـــــــى 
 أذاهم-"معاً "كفى –قضى زيد

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". أن تكون"أبدل الياء تاء الثالثة وابن ذكوان  . أن يكون ٣٦
 . واألخوان يشامالو  البصريورش و  أدغمها . فقد ضل ٣٦
 . وهشام واألخوان البصري هاأدغم . وإذ تقول ٣٧
 . السوسي اأدغمه . تقول للذي ٣٧
 ". خامتِ "كسر التاء غري عاصم  . خامتَ  ٤٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع، وثلث البدل ورش . النبيِّني ٤٠
قصـــــر البـــــدل مـــــع تفخـــــيم الـــــراء : ٢/ ١: فيهـــــا مخســـــة أوجـــــه لـــــورش . ءامنوا، ذكراً  ٤١

طـول البـدل مـع : ٥/ ٤. بـدل مـع تفخـيم الـراءتوسـط ال/ ٣. وترقيقه
 . تفخيم الراء وترقيقه

خفـــــف اهلمـــــزة وزاد مهـــــزة بعـــــدها وســـــهل اهلمـــــزة الثانيـــــة وأبـــــدهلا واواً  . النيبُّ إنا ٤٥
 ". النيبُء إنا"نافع ) وجهان(مكسورة 

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٤٨
 . األول �اية الثمن . وكيالً  ٤٨

 ٥٩ -٤٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٠/ ٤٩ /
٥٧/ ٥٣ /
٥٩/ ٥٨ 

ــــــات   –مؤمنــــــة  -"معــــــاً "املؤمن
ــــــــــؤذن -"كلــــــــــه"املــــــــــؤمنني   -ي
 -تـــؤذوا -يـــؤذي -مستأنســـني

 . يؤذين –" معاً "يؤذون 

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن و  اهلمزة أبدل

 -يعلــــــــم مــــــــا  –املؤمنــــــــات مث  ٥٣/ ٥١/ ٤٩
 أطهر لقلوبكم -يؤذن لكم 

 . السوسي أدغمهن

 ". ُمتآسوهنَّ "ضم التاء وزاد ألفاً مشبعة بعد امليم األخوان  . َمتسوهنَّ  ٤٩
وزاد مهــــزة بعــــدها وســــهل اهلمــــزة وأبــــدهلا واواً مكســــورة  اليــــاءخفــــف  . النيبُّ إنا ٥٠

 ". النيبُء إنا"نافع ) وجهان(
خفف الياء وزاد مهـزة بعـدها وسـهل اهلمـزة الثانيـة وأبـدهلا يـاء مشـبعة  . النيبِّ إال -للنيبِّ إن  ٥٣/  ٥٠

وقرأهـا قـالون كحفـص ". النـيبء إال  –للنـيبء إن "ورش وقفاً ووصـالً 
 ". النيبء"وصًال، وله وقفاً ختفيف الياء ومهزة بعدها 

 "النيبءُ أن"نافع خفف الياء وزاد مهزة بعدها وأبدل اهلمزة الثانية واواً  . أراد النيبُّ أن ٥٠
وهلشام وقفاً ". ترجئُ "مهز الياء مضمومة الصاحبان والشامي وشعبة  . ترجي ٥١

إبداهلا / ١: القياسيان مها: مخسة أوجه، اثنان قياسيان، وثالثة رمسية
 . تسهيلها بني اهلمزة والياء/ ٢ياء ساكنة، 
، وهـي إبداهلا ياء مع اإلسكان والروم واإلمشـام ٣/٤/٥: والرمسية هي

 . مخسة حكماً وأربعة أداء
 . أبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً، مع اإلظهار واإلدغام . وتْئوي ٥١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". معاً "أدىن  ٥٩/ ٥١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ال َحتل"أبدل الياء تاء البصري  . ال حيَِلُّ  ٥٢
 . "أن تَّبدل" شدد التاء البزي وصالً  . أن تبدل ٥٢
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوت ٥٣
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوانهشام و  اأماهل . إناه ٥٣

النــيبِّ ياأيهـــا  -النــيبَّ فيســـتحيي ٥٩/ ٥٦/ ٥٣
 . النيبُّ قل –

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين

ئي مطلقـــــاً ومحـــــزة وقفـــــاً فــــتح الســـــني وأســـــقط اهلمـــــزة املكــــي والكســـــا . فسئلوهنَّ  ٥٣
 ".فَسلوهنَّ "

وحقـق األوىل وسـهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قـالون والبـزي . أبناء إخوا�ن ٥٥
وأسـقط إحـدى اهلمـزتني . الثانية وابدهلا ياء مدية مشبعة قنبـل وورش

 . مع القصر والتوسط البصري
 . الثالثةأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  . أبناء أخواتن ٥٥
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . الدنيا ٥٧
 . �اية الثمن الثاين . رحيماً  ٥٩

 من سورة سبأ ٩ -٦٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي اأدغمه . الساعة تكون ٦٣
 . كسائيا البصري ودوري الموأماهل ورش امقلله . النارِ  –الكافرين  ٦٦/ ٦٤
". الســــبيل –الرســــول "أســــقط األلــــف فيهمــــا يف احلــــالني البصــــري ومحــــزة  . السبيالْ  –الرسوْال  ٦٧/ ٦٦

 ". السبيال –الرسوال "وأثبتها يف احلالني نافع والشامي وشعبة 
 ". ساداتِنا"زاد ألف بعد الدال وكسر التاء الشامي  . ساَدتَنا ٦٧
 . ورقق الراء ورش". كثرياً "إال عاصماً  أبدل الباء ثاء اجلميع . كبرياً  ٦٨
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . موسى ٦٩
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . يغفر لكم ٧١
 . �اية سورة األحزاب . رحيماً  ٧٣

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . حويانأسكن اهلاء قالون والن ". معاً "وهو  ٢/ ١

 . السوسي اأدغمه . يعلم ما ٢
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . بلى ٣
ورفــع ". عــالَّم"قــدم الــالم مشــددة ومفتوحــة وأخــر األلــف الشــيخان  . عاملِِ الغيب ٣

 ". عاملُ "امليم نافع والشامي 
 ". ال يعِزب"كسر الزاي الكسائي  . ال يعُزب ٣
 ". معجِّزين"لف وشدد اجليم الصاحبان حذف األ . ُمَعاِجزين ٥
 ". رجز أليمٍ "جر امليم غري حفص واملكي  . رجٍز أليمٌ  ٥

وللسوســي يف ويــرى وصــالً . ا البصــري واألخـوانمــأماهلو  ورش امـقلله . أفرتى –" وقفاً "ويرى الذين  ٨/ ٦
 . إمالتها خبلف له

 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٦
 . أدغمهما الكسائي خنسف بم –هل ندلكم  ٩/ ٧

 "يسقط –خيسف  –يشأ "أبدل النون يف األفعال الثالثة ياء الشيخان  نسقط  –خنسف  –نشأ  ٩
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . ِبُم األرض ٩
 ". كْسفاً "أسكن السني اجلميع إال حفصاً  . كَسفاً  ٩
وحقـق األوىل وسـهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قـالون والبـزي . نالسماِء إ ٩

وأسـقط إحـدى اهلمـزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبـل وورش
 . مع القصر والتوسط البصري

 . �اية الثمن الثالث . منيب ٩

 ٢٣ -١٠: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". الريحُ "رفعها شعبة  . الريحَ  ١٢
 . اجلميع وقفاً ) وجهان(فخم الراء ورققها  . القطر ١٢
 ". كاجلوايب"أثبت الياء يف احلالني املكي، ووصالً ورش والبصري  . كاجلوابِ  ١٣
 ". عبادْي الشكور"أسكن الياء وصالً محزة  . عبادَي الشكور ١٣
اً نــــافع والبصــــري وأبــــدهلا ألفــــ". منســــْأته"أســــكن اهلمــــزة ابــــن ذكــــوان  . منسأَته ١٤

 . وحلمزة وقفاً التسهيل". منساته"
وأســكنها وصــالً ". لســبأَ "فـتح اهلمــزة مــن دون تنــوين البــزي والبصــري  . لسبإٍ  ١٥

 ". لسبأْ "ووقفاً قنبل 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وزاد ألفـــاً بعـــد الســـني وكســـر ". مســـِكنهم"كســـر الكـــاف الكســـائي  . مْسَكنهم ١٥

 ". مَساِكنهم"الكاف الثالثة والشامي وشعبة 
وأســـكن الكـــاف . فيهـــا النقـــل لـــورش، والســـكت خللـــف خبلـــف عنـــه . ذواْيت أُُكلٍ  ١٦

 ". أُُكلِ "وأسقط التنوين البصري ". أُْكلٍ "احلرميان 
 . أدغمها الكسائي . وهل جنازي ١٧
ل وه"أبدل النون ياء والياء ألفاً ورفع الكفور الثالثة والشامي وشعبة  . ُجنازِي إال الكفورَ  ١٧

 ). وجهان(وقللها ورش  ياوفتح الز ". إال الكفورُ ُجياَزى 
قــــــرى  –" وقفــــــاً "القــــــرى الــــــيت  ١٨

 ". وقفاً "
القـــرى "وللسوســـي إمالـــة . ا البصـــري واألخـــوانمـــأماهلو  ورش امـــقلله
 . وصالً خبلف عنه" اليت

 ". بعِّد"حذف األلف وشدد العني الصاحبان وهشام  . باِعدْ  ١٩
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . صبار –أسفارنا  ١٩
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد صدق ٢٠
 ". صَدق"خفف الدال غري الكوفيني  . صدَّق ٢٠

ــــنعلم مــــن  ٢٣/ ٢١ ــــه  –ل فــــزع  –أذن ل
 . قال ربكم –عن 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". قُل ادعوا"ضم الالم وصالً غري عاصم ومحزة  . قِل ادعوا ٢٢
 ". أُذن"ضم اهلمزة النحويان ومحزة  . أَِذن ٢٣
 ". فـَزَّع"فتح الفاء والزاي الشامي  . فـُزِّع ٢٣
 . �اية الثمن الرابع . الكبري ٢٣

 ٤٥ -٢٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٣/ ٢٤ /
٤٠/ ٣٩ /
٤٥/ ٤٢ 

يقـــــدر  –جنعـــــل لـــــه  -يـــــرزقكم
نقــول  –نقــول للمالئكــة  -لــه

 . كريكان ن  –للذين 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

٢٩/ ٢٤ /
٤٣/ ٣٢ 

اهلـــدى  -مـــىت-" وقفـــاً "هـــدى 
 . تتلى –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو –" معاً "وُهو  ٣٩/ ٢٦
 . الدوري نأماهل ". معاً "الناِس  –للناِس  ٣٦/ ٢٨

 . ورقق الراء ورش. السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً رش و و  اهلمزة أبدل . ال تستأخرون ٣٠
 . نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٣١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله ". وقفاً "مفرتى  –ترى  ٤٣/ ٣١

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءكم ٣٢
 . ن ومحزةذكوا ابن امأماهل . جاءهم –جاءكم  ٤٣/ ٣٢
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . النارِ  –النهاِر  ٤٢/ ٣٣

وأبــدل مهزتــا ورش والسوســي . وهشــام واألخــوان البصــري أدغمهــا . إذ تأمروننا ٣٣
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . زلفى  ٣٧
ــــر  . الُغرُفاتِ  ٣٧ ، ووقــــف عليهــــا بالتــــاء  "الُغْرفــــةِ "اء وحــــذف األلــــف محــــزة أســــكن ال

 . كسائر القراء
 ". معجِّزين"حذف األلف وشدد اجليم الصاحبان  . معاِجزين ٣٨
 ". نقول –حنشرهم "أبدل الياء نوناً فيهما غري حفص  . يقول –حيشرهم  ٤٠
وحقـق األوىل وسـهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قـالون والبـزي . هؤالِء إياكم ٤٠

وأسـقط إحـدى اهلمـزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبـل وورش
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

 .غلظ الالم ورش .ظلموا ٤٢
 ". إليُهم"ضم اهلاء يف احلالني محزة  . إليِهم ٤٤
 وهي �اية الثمن اخلامس". نكريي قل"زاد ياء بعد الراء وصالً ورش  . نكري ٤٥

 من سورة فاطر ١٤ -٤٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . فرادى –مثىن  ٤٦
 . أماهلا الكسائي وقفاً  . جنة ٤٦
 "أجرْي إال"أسكن الياء وصالً املكي وشعبة واألخوان  . أجرَي إال ٤٧
 ". يوبالغِ "كسر الغني شعبة ومحزة  . الُغيوب ٤٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤٩
 ". رَيب إنه"فتح الياء نافع والبصري  . رْيب إنه ٥٠
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى ٥١
 . ورش خبلف عنهالدوري و وقللها  األخوان أماهلا . أىن ٥٢
 ". التنآؤش"مهز الواو البصري وشعبة واألخوان  . التناوش ٥٢
 . أشم كسرة احلاء ضمة الشامي والكسائي . وِحيل ٥٤
 . �اية سورة سبأ . مريب ٥٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". وقفاً "مسمى  –مثىن  ١٣/ ١

 . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً الثالثة . يشاُء إن ١
 . الدوري اأماهل . للناسِ  ٢

٨/ ٣/ ٢ /
١٢/ ١١/ ١٠ 

زيــن لــه  -يــرزقكم –مرســل لــه 
 –خلقكـــم  –العـــزة مجيعـــاً  –

 . مواخر لتبتغوا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". غِري اهللا "جر الراء الشيخان  . غُري اهللا ٣
 . ورش خبلف عنهو  الدوري وقللها األخوان أماهلا . فأىن ٣
 ". َترِجع"الشامي واألخوان فتح التاء وكسر اجليم  . تُرَجع ٤

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . أنثى –الدنيا  ١١/ ٥
وأمـــــال الـــــراء واهلمـــــزة شـــــعبة . قلـــــل الـــــراء واهلمـــــزة وثلـــــث البـــــدل ورش . فرءاه ٨

 . وأمال اهلمزة فقط البصري. واألخوان وابن ذكوان خبلف عنه
 ". الرْيح"املكي واألخوان  أسكن الياء وحذف األلف . الرياح ٩
 ". مْيت"خفف الياء الصاحبان والشامي وشعبة  . ميِّت ٩
فإن وصـلت فللسوسـي اإلمالـة . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "وترى الفلك  ١٢

 . خبلف عنه
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . يف النهار ١٣
 . السادس�اية الثمن  . خبري ١٤

 ٤٠– ١٥: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . الفقراُء إىل ١٥
٢٦/ ١٥ /
٣٩/ ٢٨ 

 –كــــــــــــان نكــــــــــــري   –واهللا هــــــــــــو 
 خالئف يف –األنعام خمتلف 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

وأبــدل اهلمــزة ألفــاً وقفــاً محــزة . نــة خلــفأدغـم النــون يف اليــاء بــدون غ . إن يشأ ١٦
 . وهشام
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش . وزر ١٨
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ١٨
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . قرىب ١٨

 .غلظ الالم ورش ".معاً "الصالة  ١٨/٢٩
١٩/ ١٨ /
٣٦/ ٢٨ 

 –األعمـــــــى  -يتزكـــــــى -تزكـــــــى
 . يقضى –" وقفاً "خيشى 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءكم –جاءتم  ٣٧/ ٢٥
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رُسلهم ٢٥
 . أدغمها غري حفص واملكي . أخذت ٢٦
 ". نكريي أمل"أثبت بعد الراء ياء وصالً ورش  . نكري أمل ٢٦
 . الدوري اهلاأم . الناسِ  ٢٨
وحلمـزة وهشـام وقفـاً . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة الثالثـة . العلماُء إن ٢٨

مخســـة علـــى القيـــاس، وســـبعة علـــى : علـــى العلمـــاء اثنـــا عشـــر وجهـــاً 
. القصـر والتوسـط والطـولإبـدال اهلمـزة ألفـاً مـع : ٣/ ٢/ ١ :الرســــــم

مــــزة، والتوســــط والقصــــر تســــهيل اهلمــــزة مــــع املــــد والقصــــر حل: ٥/ ٤
إبــــــدال اهلمــــــزة : ٨/ ٧/ ٦: هلشــــــام، هــــــذا قياســــــاً، أمــــــا رمســــــاً فلهمــــــا

/ ١١/ ١٠/ ٩. واوًاســاكنة مــع القصــر والتوســط والطــول يف العــارض
. إبــــدال اهلمــــزة واواً مــــع القصــــر والتوســــط والطــــول مــــع اإلمشــــام: ١٢
 . القصر على الروم/ ١٢

 ". يُدَخلو�ا"بصري ضم الياء وفتح اخلاء ال . َيدُخلو�ا ٣٣
وجــــــــر اهلمــــــــزة الثانيــــــــة . أبـــــــدل اهلمــــــــزة األوىل واواً السوســــــــي وشـــــــعبة . ولؤلؤاً  ٣٣

وهلشـام يف اهلمــزة الثانيـة وقفــاً ". لؤلـؤٍ "الصـاحبان والشـامي واألخــوان 
 :أربعة أوجه

إبداهلا واواً سـاكنة وتسـهيلها مـا بـني اهلمـزة : ١/٢: وجهان قياسيان 
 . والياء

إبــداهلا واواً مــع اإلســكان والــروم، فهــي أربعــة  ٣/٤: ووجهــان رمسيــان
 . حكماً وثالثة أداء

 . ومحزة مثل هشام وقفاً إال أنه يبدل اهلمزة األوىل واواً 
أبـــدل النـــون يـــاء مضـــمومة وفـــتح الـــزاي وأبـــدل اليـــاء ألفـــاً ورفـــع كـــل  . جنزي كل ٣٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٩٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُجيَزى كلُّ "البصري 

 . ا البصري ودوري الكسائيمماهلوأ ورش امقلله ". معاً "الكافرين  ٣٩
ســهل اهلمــزة الثانيــة نــافع خبلــف عــن ورش، والوجــه الثــاين لــه إبـــداهلا  . أرأيتم ٤٠

 ". أريتم"وأسقطها الكسائي . ألفاً 
 ". بيِّنات"زاد ألفاً بعد النون نافع والشامي وشعبة والكسائي  . بيِّنتٍ  ٤٠
 . �اية الثمن السابع . غروراً  ٤٠

 من سورة يس ٢٧ -٤١: امنالثمن الث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف له يف زادهم جاء –زادهم  -"معاً "جاءهم  ٤٥/ ٤٢
 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". وقفاً "مسمى  –أهدى  ٤٥/ ٤٢

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا ". وقفاً "إحدى  ٤٢
. ، ولــه وقفــاً إبــداهلا يــاء ســـاكنة"الســيئْ " أســكن اهلمــزة وصــالً محــزة  . مكر السّيئ ٤٣

 اإلسـكان إبـداهلا يـاء مـع/ ٢كحمـزة، / ١: وهلشام وقفـاً ثالثـة أوجـه
 . التسهيل مع الروم/ ٣الروم، 

 :وهلشـام ومحـزة وقفـاً . الثالثـة واواً مكسـورةسهل اهلمزة الثانية وأبدهلا  . السيَّئ إال ٤٣
 . تسهيل اهلمزة مع الروم، مث إبداهلا ياء مع اإلسكان والروم واإلمشام

 .وقف عليها باهلاء املكي والنحويان، والباقون بالتاء )معاً (سنّت، لسنتِّ  ٤٣
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً واواً مفتوحة و  اهلمزة أبدل . يؤخرهم –يؤاخذ  ٤٥

 . أماهلما الكسائي وقفاً  . دآبة –قوة  ٤٥/ ٤٤
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاء أجلهم ٤٥

ورش ) وجهــان(وحقــق األوىل وســهل الثانيــة وأبــدهلا ألفــا مــداً طبيعيــاً 
 . وقنبل

 . �اية سورة فاطر . بصرياً  ٤٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وأدغـــم النــــون يف الـــواو ورش والشــــامي . وانأمـــال اليــــاء شـــعبة واألخــــ . يس والقرآن ٢

وأســقط اهلمـــزة ونقــل حركتهـــا إىل الــراء ابـــن كثـــري . وشــعبة والكســـائي



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٠٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٤
 ". تنزيلُ "رفعها الثالثة وشعبة  . تنزيلَ  ٥
 ". فْهي"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . فِهي ٨
 ". ُسداً "ضم السني غري حفص واألخوين  ". معاً "َسداً  ٩

أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون والبصــري وهشــام علــى  . أأختذ –أأنذرتم  ٢٣/ ١٠
وسـهل الثانيـة . أحد وجهيه، والوجـه الثـاين لــه اإلدخـال مـع التحقيـق
لوجـه الثـاين لــه من دون إدخال ابن كثري وورش علـى أحـد وجهيـه، وا

 . إبداهلا ألفاً مشبعة
 . أدغمهما السوسي . غفر يل –حنن حني  ٢٧/ ١٢

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . املوتى ١٢
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءها ١٣

 . وابن ذكوان محزة امأماهل . جاء –جاءها  ٢٠/ ١٣
وحلمــزة ضــم . املــيم وصــالً البصــري وضــمهما األخــوانو  اهلــاء كســر . إليِهُم اثنني ١٤

 . اهلاء وقفاً 
 ". فعَزْزنا"خفف الزاي األوىل شعبة  . فعزَّْزنا ١٤
وأدخـل ألفــاً . أدخـل ألفـاً بــني اهلمـزتني وســهل الثانيـة قـالون والبصــري . أئن ذكرمت ١٩

بــــني اهلمــــزتني خبلــــف عنــــه هشــــام، والوجــــه الثــــاين لــــه األدخــــال مــــع 
 . سهل الثانية من دون إدخال ورش واملكيو . التحقيق

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . يسعى -"وقفاً "أقصى  ٢٠
 ". وماْيل ال"أسكن الياء محزة  . وماَيل ال ٢٢
 ". ينقذوين إين"زاد ياء بعد النون وصالً ورش  . ينقذوِن إين ٢٣
 ". إَين إذاً "فتح الياء نافع والبصري  . إين إذا ٢٤
 ". إَين ءامنت"فتح الياء مسا  . إْين ءامنت ٢٥
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢٦
 . أماهلا الكسائي وقفاً  . اجلنة ٢٦
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الثاين والعشرون . املكرمني ٢٧

//// 
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 الجزء الثالث والعشرون 
 ٥٩ -٢٨: الثمن األول

 البيان الكلمة قم اآليةر 
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليِهم ٣١
ا"خفف امليم احلرميان والنحويان  . ملَّا مجيع ٣٢

َ
 ". مل

 ". امليِّتة"شدد الياء مكسورة املدين  . املْيتة ٣٣
 ". الِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . الُعيون ٣٤
 ". ُمثُرِه"ثاء وامليم األخوان ضم ال . َمثَرِه ٣٥
 ". عملت"حذف اهلاء شعبة واألخوان  . عملته ٣٥

 .وصل اهلاء بياء ابن كثري عملتُه، قدرناه ٣٩/ ٣٥
 ". والقمرُ "رفع الراء مسا  . والقمرَ  ٣٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٤٠
 ". ذريَّاِتم"كسر التاء نافع والشامي زاد ألفاً بعد الياء و  . ذريـََّتهم ٤١
 . أبدل اهلمزة محزة وهشام وقفاً  . وإن نشأ ٤٣

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي ". معاً "قيل  ٤٧/ ٤٥
 –رزقكـــــم  -"معـــــاً "قيـــــل هلـــــم  ٤٧/ ٤٥

 . أنطعم من
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . مىت ٤٨
واختلســها أبــو عمــرو وقــالون ". َخيصــمون"فــتح اخلــاء الثالثــة وهشــام  . صِّمونخيِ  ٤٩

وأســـكن ". ْخيصـــمون"خبلـــف عنـــه، والوجـــه الثـــاين لـــه إســـكان اخلـــاء 
 "ْخيِصمون"اخلاء وخفف الصاد محزة 

. الوقــف علــى مرقــدنا، أو وصــلها مــع الســكت: حلفــص فيــه وجهــان . هذاسمرقدنا ٥٢
 . سكت ولغريه الوقف والوصل من دون

 .غلظ الالم ورش .تظلم ٥٤
 ". ُشْغل"أسكن الغني الثالثة  . ُشُغل ٥٥
 ". ظُلَـلٍ "ضم الظاء وحذف األلف الشيخان  . ِظاللٍ  ٥٦
تســهيل اهلمــزة مــا بينهــا : وحلمــزة وقفــاً ثالثــة أوجــه. ثلــث البــدل ورش . متِكُئون ٥٦

ها وضـــم ، مث إســـقاط"متكيُـــون"وبـــني الـــواو، مث إبـــداهلا يـــاء مضـــمومة 
 ". متُكون"الكاف 
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 البيان الكلمة قم اآليةر 
 . �اية الثمن األول . الرمون ٥٩

 ٢١ -٦٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ضم النون وصالً نافع واالبنان والكسائي . وأِن اعبدوين ٦١
 . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل . الصراط –صراط  ٦٦/ ٦١

وضـم اجلـيم ". ُجـُبالً "لباء وخفف الالم املكي واألخوان ضم اجليم وا . ِجِبالّ  ٦٢
 ". ُجْبالً "وأسكن الباء وخفف الالم البصري والشامي 

 . غلظ الالم ورش . اصلوها ٦٤
 . ورش خبلف عنهو  ا الدوريوقلله األخوان اأماهل . فأىن ٦٦
 ". مكاناتم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتهم ٦٧
فـــتح النـــون األول وأســــكن الثـــاين وضـــم الكــــاف خمففـــة غـــري عاصــــم  . نـَُنكِّْسه ٦٨

 ". نـَْنُكْسه"ومحزة 
 ". أفال تعقلون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع وابن ذكوان  . أفال يعقلون ٦٨
 ". قرَان" بن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً النقل ال . قرءان ٦٩
 ". لتنذر"ي أبدل ياء الغيبة تاء خطاب املدين والشام . لينذر ٧٠
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٧٠
 . أمال األلف هشام . مشارب ٧٣

٧٦/ ٧٥ /
٨٢/ ٨٠ 

نعلــــم  –ال يســــتطيعون نصــــرهم 
 يقول له –جعل لكم  –ما

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع  . َحيْزُنك ٧٦
 ". وْهو -وْهي"أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان  . وُهو –وِهي  ٧٩/ ٧٨

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . بلى ٨١
 ". فيكونَ "نصب نون فيكون الشامي والكسائي  . فيكوُن فسبحان ٨٢
 . �اية سورة يس . ترجعون ٨٣

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
والسوسي باإلدغام مع قصر . أدغمهن محزة دون روم مع املد املشبعلزاجرات فـــا -والصـــافات صـــفاً  ٣/ ٢/ ١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . املد وتوسطه وطوله، والروم مع قصر األلف . فالتاليات ذكراً  -زجراً 

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٦
 ". بزينِة الكواكب"حذف التنوين غري عاصم ومحزة  . بزينةٍ  ٦
 ". الكواكبَ "نصبها شعبة  . اكبِ الكو  ٦
 "ال يْسَمعون"أسكن السني وفتح امليم خمففتني غري حفص واألخوين  . ال يسَّمَّعون ٨
 . أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه . األعلى ٨
 ". عجبتُ "ضم التاء الشيخان  . َعِجبتَ  ١٢
وسـهل اهلمـزة . البصـريأدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون و  . أءذا ١٦

وأســـقط اهلمـــزة األوىل ابـــن عـــامر . مـــن دون إدخـــال ورش وابـــن كثـــري
 ". إذا"

 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ١٦
وأدخــل ألفــاً مــع . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة أبــو عمــرو . أءنا ١٦

. ون إدخــال املكــيوســهل الثانيــة مــن د. حتقيــق اهلمــزة الثانيــة هشــام
 ". إنا"وأسقط األوىل نافع والكسائي 

 . وثلث البدل ورش". أْو ءابآؤنا"أسكن الواو قالون والشامي  . أَو ءابآؤنا ١٧
 ". نَِعم"كسر العني الكسائي  . نـََعم ١٨
 . �اية الثمن الثاين . تكذبون ٢١

 ٨٢ – ٢٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .غلظ الالم ورش .فاطلع -مواظل ٢٢/٥٥
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٢٣
 . نقل حركة اهلمزة إىل السني محزة وقفاً  . مسئولون ٢٤
 "التَّناصرون"شدد التاء البزي وصالً مع إشباع األلف  . ال تناصرون ٢٥

٣١/ ٢٦ /
٧٧/ ٣٥ 

 –قول ربنا -اليوم مستسلمون
 . ذريته هم -قيل هلم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٣٥
وأدخـل ألفـاً . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو عمرو . أئنا لتاركوا ٣٦

وسـهل اهلمـزة مـن دون إدخـال ورش . بني اهلمزتني خبلـف عنـه هشـام
 . واملكي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوانوابن  محزة أماهلا . جاء ٣٧

 ". املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  ". معاً "املخَلصني  ٧٤/ ٤٠
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بكأس ٤٥
 ". ينزِفون"كسر الزاي األخوان  . ينَزفون ٤٧
وســهل الثانيــة . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون وأبــو عمــرو . أِءنك ٥٢

 . وأدخل ألفاً هشام قوالً واحداً . إدخال ورش وابن كثريمن دون 
وسـهل اهلمـزة مـن . أدخل ألفاً بني اهلمـزتني وسـهل الثانيـة قـالون والبصـري . أءذا ٥٣

 . وأسقط مهزة االستفهام ابن عامر. دون إدخال ورش واملكي
 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٥٣
أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة أبـــو عمـــرو وأدخـــل ألفـــاً مـــع   .أءنا ملدينون ٥٣

. وسهل الثانيـة مـن دون إدخـال ابـن كثـري. حتقيق اهلمزة الثانية هشام
 . وأسقط اهلمزة األوىل نافع والكسائي

وأمـــــال الـــــراء واهلمـــــزة شـــــعبة . قلـــــل الـــــراء واهلمـــــزة وثلـــــث البـــــدل ورش . فرءاه ٥٥
 . وأمال اهلمزة واأللف البصري. ف عنهواألخوان وابن ذكوان خبل

 ". لرتديين ولوال"أثبت ياء وصالً ورش  . لرتدين ولوال ٥٦
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . األوىل ٥٩
 . وسهل اهلمزة محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . رءوس ٦٥
 )وجهان(حتقيقها وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة و . ثلث البدل ورش . آلكلون ٦٦
تســـهيل اهلمـــزة مـــا / ١: وحلمـــزة وقفـــاً ثالثـــة أوجـــه. ثلـــث البـــدل ورش . فمالئون ٦٦

 . إسقاط اهلمزة وضم الالم/ ٣. إبداهلا ياء/ ٢. بني اهلمزة والواو
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . ءاثارهم ٧٠
  .واألخوان يشامالو  البصريورش و  أدغمها . لقد ضل ٧١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . نادانا ٧٥
لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . اآلخرين ٨٢

 . وهي �اية الثمن الثالث. والنقل والسكت وقفاً 

 
 

 ١٤٤ – ٨٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاء ٨٤

 . وابن ذكوان محزة امأماهل . شاء –جاء  ١٠٢/ ٨٤
٩٦/ ٨٥ /

١٢٤ 
قـــال  –خلقكــم  –قــال ألبيـــه 

 . لقومه
 . للسوسي فيهن اإلدغام

وسـهل اهلمـزة مـن . أدخل ألفاً بني اهلمـزتني وسـهل الثانيـة قـالون والبصـري . أئفكاً  ٨٦
 . وأدخل ألفاً هشام قوالً واحداً . دون إدخال ورش واملكي

 ". يُزفون"ضم الياء محزة  . يَزفون ٩٤
 ". يا بينِّ "كسر الياء غري حفص  . يا بينَّ  ١٠٢
 ". إَين اذحبك -إَين أرى"فتح الياء فيهما الثالثة  أين أذحبك –إين أرى  ١٠٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أرى ١٠٢
ء وأبـدل األلـف ضم التاء وكسـر الـراو . أماهلا البصريو  ورش الراء قلل . ترى ١٠٢

 ". تُرِيْ " ألخوانياء ساكنة ا
 ". يا أبهْ "ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح الياء ابن عامر  . يا أبتِ  ١٠٢
 ". ستجدَين إن"فتح الياء وصالً نافع  . ستجدين إن ١٠٢
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد صدقت ١٠٥
إبــداهلا واواً مــع : وجهــان مــزة وقفــاً حلو . سوســي مطلقــاً ال اهلمــزة أبــدل . الرُّْءيا ١٠٥

وأمـــال األلـــف الكســـائي . اإلظهـــار مث إبـــداهلا يـــاء وإدغامهـــا يف اليـــاء
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه

 ". هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلُو ١٠٦
 ". نبيئاً "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نبياً  ١١٢

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "وسى م ١٢٠/ ١١٤
 . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل . الصراط ١١٨
وله ابتداء فتح مهزة ". وإنَّ الياس"وصل اهلمزة خبلف عنه ابن ذكوان  . وإن إلياس ١٢٣

 . الوصل
 ". اهللاُ ربُّكم وربُّ "حفص واألخوين رفع الكلمات الثالثة غري  . اَهللا ربَّكم وربَّ  ١٢٦
 ". املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  . املخَلصني ١٢٨
َءاِل "فـــــتح اهلمـــــزة وزاد ألفـــــاً بعـــــدها وكســـــر الـــــالم نـــــافع وابـــــن عـــــامر  . إْل ياسني ١٣٠

 . ووقفا عليها اضطراراً ". ياسني
 . �اية الثمن الرابع . يبعثون ١٤٤
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 من سورة ص ٢٠ – ٤٥: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٤٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "أصطفى  ١٥٣
 ". تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكرون ١٥٥

 ". املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  ". معاً "املخَلصني  ١٦٩/ ١٦٠
 ). وجهان(فخم الراء ورققه ورش  . ذكراً  ١٦٨
 . أدغمها البصري وهشام والشيخان . ولقد سبقت ١٧١
 . �اية سورة الصافات . العاملني ١٨٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ١
 ". والهْ "وقف على التاء باهلاء الكسائي  . نيوالت ح ٣
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٤
 .غلظ الالم ورش .وانطلق ٦
خبلـــف عنـــه  ني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــالون والبصـــريبـــ ألفـــاً  أدخـــل . أأنزل ٨

 واملكـيمـن دون إدخـال ورش  ثانيـةوسـهل ال. وهو أحـد أوجـه هشـام
وأدخل ألفاً بني اهلمزتني مـع التحقيـق .  لهوالبصري وهو الوجه الثاين
وحقـق اهلمـزتني مـن دون إدخـال البـاقون . هشام وهو الوجه الثاين لـه
 . وهو الوجه الثالث هلشام

 . أدغمها السوسي . خزائن رمحة ٩
أســقط اهلمــزة ونقــل حركتهــا إىل الــالم وفــتح التــاء احلرميــان والشــامي  . أصحاُب ْلئَـْيكة ١٣

 ". لَْيَكة"
ســهل اهلمــزة األوىل وحقــق الثانيــة مــع التوســط والقصــر قــالون والبــزي  . هؤالء إال ١٥

. ورش وقنبـــــل) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثانيـــــة وأبـــــدهلا ألفـــــاً 
 . وأسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري

 ". فـَُواق"ضم الفاء الشيخان  . فـََواقٍ  ١٥
 . وهينهاية الثمن اخلامس. وصالً غلظ الالم ورش  . وفصل اخلطاب ٢٠
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 ٥١ -٢١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٢/ ٢١ /
٤١/ ٢٦ 

ـــــــاك   –اهلـــــــوى  –بغـــــــى  –ءات
 .نادى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . إذ تسوروا ٢١
 . خبلف عنه ابن ذكوان أماهلا . احملرابَ  ٢١
 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . خلواإذ د ٢٢
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . الصراط ٢٢

٢٤/ ٢٣ /
٣٥/ ٣٢/ ٣١ 

 –قـــال لقـــد  –وتســـعون نعجـــة 
 –سـليمان نعــم  –فاسـتغفر ربـه 

 . قال رب –ذكر ريب 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". وْيل نعجة"أسكن الياء غري حفص  . وَيل نعجة ٢٣
 . أماهلن الكسائي وقفاً  . واحدة -"معاً "نعجة  ٢٣
وغلـــظ الم ظلمـــك . واألخـــوان ابـــن ذكـــوانو  البصـــريورش و  أدغمهـــا . لقد ظلمك ٢٤

 .ورش
 . وأبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . بسؤال ٢٤

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً " لزلفى  ٤٠/ ٢٥
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢٦

٢٨/٤٥/ ٢٧ /
٤٨/ ٤٧/ ٤٦ 

األبصـــــاِر  -كالفجــــارِ   –النــــاِر 
 ". معاً "األخياِر  –الداِر  –

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله

 ". إَين أحببت"فتح الياء وصالً مسا  . إْين أحببت ٣٢
لســـــــني والـــــــواو زيـــــــادة مهـــــــزة مضـــــــمومة بـــــــني ا: لقنبـــــــل فيهـــــــا وجهـــــــان . بالسوق ٣٣

 ". بالسْؤق"والوجه الثاين إبدال الواو مهزة ساكنة ". بالسُؤوق"
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر يل ٣٥
 ". بعدَي إنك"فتح الياء نافع والبصري  . بعدي إنك ٣٥
 ". مسْين الشيطان"أسكن الياء وصالً محزة  . مسَين الشيطان ٤١
 . لتنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائيضم نون ا . وعذاٍب اركض ٤٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . وذكرى ٤٣
 ". َعْبدنا"فتح العني وأسكن الباء وحذف األلف املكي  . ِعَبادنا ٤٥
 ". خبالصةِ "حذف التنوين نافع وهشام  . خبالصةٍ  ٤٦



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٠٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
وأماهلــا وصــالً . ري واألخـوانالبصــوقفـاً أماهلــا و  ورش ذكــرى وقفـاً  قلـل . ذكرى الدار ٤٦

 . السوسي خبلف عنه
 ". والَّْيسع"شدد الالم مفتوحة وأسكن الياء األخوان  . واْلَيَسعَ  ٤٨

 . رقق الراء فيهما ورش . كثرية  -ذِكرٌ  ٤٩/٥١
 . �اية الثمن السادس . شراب ٥١

 من سورة الزمر ٧ -٥٢: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". يوعدون"أبدل التاء ياء الصاحبان  . ونتوعد ٥٣
 .غلظ الالم ورش يصلو�ا ٥٦

 . أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقا ومحزة وقفاً  ". معاً "فبئس  ٦٠/ ٥٦
 ". وغَساق"خفف السني غري حفص واألخوين  . وغسَّاقٌ  ٥٧
 ". وُأخر"ضم اهلمزة وحذف األلف البصري  . وءاخر ٥٨

٦١/ ٥٩ /
٧٦/ ٧٤/ ٦٤ 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله نارِ  –الكافرين  -"كله"الناِر 

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ال نرى ٦٢
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . من األشرار ٦٢
ويبتــدئون ". اختــذناهم"حــذف مهــزة االســتفهام أبــو عمــرو واألخــوان  . أختذناهم ٦٣

 . كسورةبمزة وصل م
 ". ُسخرياً "ضم السني نافع واألخوان  . ِسخرياً  ٦٣
 . مل ميلها محزة . زاغت ٦٣

٧١/ ٦٦ /
٨٥/ ٧٩ 

 -قــــــــال ربــــــــك –القهــــــــار رب 
 –أقــــــول ألمــــــألن  -قــــــال رب

 . جهنم منك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ْيل من"أسكن الياء وصالً اجلميع إال حفصاً  . َيل من علم ٦٩
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . حىيو  –األعلى  ٦٩/٧٠

 ". لعنَيت إىل "فتح الياء وصالً نافع  . لعنْيت إىل ٧٨
 ". املخِلصني"كسر الالم الصاحبان والشامي  . املخَلصني ٨٣
 ". فاحلقَّ "نصبها اجلميع إال عاصماً ومحزة  . فاحلقُّ  ٨٤
 . �اية سورة ص . حني ٨٨
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 البيان الكلمة يةرقم اآل
حيكم بينهم  –الكتاب باحلق  ٦/ ٤/ ٣/ ٢

 –خلقكــم  –سـبحانه هــو  –
 . خيلقكم –أنزل لكم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . زلفى ٣
" وقفـــــاً "مســــمى  –الصــــطفى  ٧/ ٥/ ٤

 . يرضى –
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . ى النهارِ عل ٥
". بطـــون ِإمِّهـــاتكم"كســـر اهلمـــزة وصـــالً األخـــوان، وكســـر املـــيم محـــزة  . بطون أُمَّهاتكم ٦

 . وهلما ابتداء ضم اهلمزة وفتح امليم كالباقني
 . ري وورش خبلف عنهلدو وقللها ا األخوان أماهلا . فأىن ٦
". يرضـــهْ "اهلـــاء السوســـي وهشـــام والـــدوري خبلـــف لألخـــريين أســـكن  . يرَضُه لكم ٧

ووصـل اهلــاء بـواو ابــن كثـري وابــن ذكـوان والكســائي وهـو الوجــه الثــاين 
وضــمها مــن دون صــلة البــاقون وهــو الوجــه الثــاين ". ويرضــهُ "للــدوري 
 ". يرضهُ "هلشام 

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٧
 . السابع �اية الثمن . الصدور ٧

 ٣١ -٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". ومنه -إليه"وصل اهلاءين املكي  . منه –إليه  ٨

٢٤/ ٢٠/ ٨ /
٢٦ 

 –بكفـــــرك قلـــــيالً  -وجعـــــل هللا
وقيــــل للظــــاملني  –النــــار لكــــن 

 . أكرب لو –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". لَيِضل"فتح الياء الصاحبان  . لُيِضل ٨
 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله ". كله"الناِر  ١٩/ ١٦/ ٨

 ". أَمن هو"خفف امليم احلرميان ومحزة  . أمَّن هو ٩
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "الدنيا  ٢٦/ ١٠
 . للهن ورش خبلف عنهوق األخوان أماهلنهـدى  -هـداهم -"وقفاً "يوىف / ١٨/ ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . فأتاهم -"وقفاً " ٢٥/ ٢٣

 ". إَين أمرت"فتح الياء وصالً نافع  . إْين أمرت ١١
 ". إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إْين أخاف ١٣

 . البصري واألخوان نوأماهل ورش نقلله . لذكرى –فرتاه  –البشرى  ٢١/ ١٧
 ". اديَ عب"أثبت ياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً السوسي  . فبشر عباِد الذين ١٧
 ". من هاديْ "أثبت ياء وقفاً املكي  . من هادٍ  ٢٣
 . القاف ضمة هشام والكسائي كسر أشم . قيل ٢٤
 . واألخوان يشامالو  البصريورش و  أدغمها . ولقد ضربنا ٢٧
 . أماهلا الدوري . للناس ٢٧

 . لقاً ومحزة وقفاً ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مط اهلمزة أسقط . قرءاناً  –القرءان  ٢٨/ ٢٧
 ". َساِلماً "زاد ألفاً بعد السني وكسر الالم الصاحبان  . َسَلماً  ٢٩
 . مل خيفف ياءها أحد . ميِّتون –ميِّت  ٣٠
 . وهي �اية اجلزء الثالث والعشرون. �اية الثمن الثامن . ختتصمون ٣١

//// 
 

 الجزء الرابع والعشرون 
 ٥٢ -٣٢: الثمن األول

 البيان الكلمة آليةرقم ا
 .غلظ الالم ورش ".معا"ظلموا  -أظلم ٣٢/٤٧/٥١
 –كـذب بالصـدق  –أظلـم ممـن ٤٦/ ٤٤/ ٣٢

ـــــــــــوى الشـــــــــــفاعة  –جهـــــــــــنم مث
 . حتكم بني –مجيعاً 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءه ٣٢
 . وابن ذكوان محزة امأماهل . جاء –جاءه  ٣٣/ ٣٢
٤١/ ٣٢ /
٥٠/ ٤٢ 

 –اهتــــــــدى  -"وقفــــــــاً "مثــــــــوى 
مســــــــــــــمى  -"وقفــــــــــــــاً "يتـــــــــــــوىف 

 . أغىن -"وقفاً "

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . للكافرين ٣٢
 ". ِعَباده"كسر العني وفتح الباء وزاد ألفاً بعدها األخوان  . َعْبَده ٣٦
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 البيان الكلمة آليةرقم ا
 ". هادي"بعد الدال  وقف عليها ابن كثري بياء . هاد ٣٦
ســهل اهلمــزة الثانيــة املــدين خبلــف عــن ورش، وأبــدهلا ألفــاً ورش وجــه  . أفرأيتم ٣٨

 ". أفريتم"وأسقطها الكسائي . ثان له
 ". أرادْين اهللا "أسكن الياء وصالً محزة  . أرادَين اهللا ٣٨
ممســــكاُت  –كاشــــفاُت ضــــرِّه  ٣٨

 . رمحِته
 –كاشـــــفاٌت ضـــــرَّه "أبـــــو عمـــــرو نـــــون التـــــاءين ونصـــــب الـــــراء والتـــــاء 

 ". ممسكاٌت رمحَته
 ". مكاناتكم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ٣٩
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٤١
وضــم القــاف وكســر الضــاد وأبــدل األلــف . فــتح األلــف وقللهــا ورش . َقَضى عليها املوتَ  ٤٢

 . "ُقِضَي عليها املوتُ "ياء مفتوحة ورفع التاء األخوان 
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . اُألخرى ٤٢
 . أماهلا محزة . حاق ٤٨
ووقــــــف عليهــــــا محــــــزة بتســــــهيل اهلمــــــزة وإبــــــداهلا . ثلــــــث البــــــدل ورش . يستهزءون ٤٨

 . وإسقاطها
وهـــي �ايـــة الـــثمن . رش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً و  اهلمـــزة أبـــدل . يؤمنون ٥٢

 .األول

 ٧٥ -٥٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". يا عبادْي الذين"أسكن الياء وصالً أبو عمرو واألخوان  . يا عبادَي الذين ٥٣
 ". تقِنطوا"كسر النون النحويان  . ال تـَْقَنطوا ٥٣

٥٥/ ٥٣ /
٦٠/ ٥٧ /

٧٠/ ٦٢/٦٩ /
٧٣/ ٧١ 

 -العـــــــذاب بغتـــــــة –إنـــــــه هـــــــو 
 –أن اهللا هـــداين  –تقـــول لـــو 

 –ثـوى جهـنم م -القيامة ترى
 –بنـــــــور ربـــــــا  –خـــــــالق كـــــــل 

 –" معــاً "قـال هلــم  –أعلـم مبــا 
 . اجلنة زمراً 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . ري وورش خبلف عنهدو وقللها ال األخوان أماهلا . يا حسرتى ٥٦
٥٩/ ٥٧ /
٦٧/ ٦٠ /

مثـــوى  -"معـــاً "بلـــى  –هــداين 
 . تعاىل -"معاً وقفاً "

 . هوقللهن ورش خبلف عن األخوان أماهلن
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٧٢/ ٧١ 

 –ترى الـذين  –ترى العذاب  ٧٥/ ٦٠/ ٥٨
 . ترى املالئكة

وأماهلن وصالً السوسـي . البصري واألخوان نأماهلو  ورش هن وقفاً قلل
 . خبلف عنه

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءتك ٥٩
٦٨/ ٥٩ /
٧٣/ ٧١ 

جاءوهـــــا  –شـــــاء  –جاءتـــــك 
 ". معاً "

 . وابن ذكوان محزة نأماهل

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله ". معاً "كافرين ال ٧١/ ٥٩
 ". مبفازاتم"زاد ألفاً بعد الزاي على اجلمع شعبة والشيخان  . مبفازتم ٦١
وفــك اإلدغــام يف ". تــأمروِينَ "خفــف النــون مكســورة وفــتح اليــاء نــافع  . تأمروينِّْ  ٦٤

اليـــــــاء املكـــــــي وفـــــــتح ". تــــــأمروَنِين "النــــــون مـــــــع فـــــــتح األوىل الشـــــــامي 
 ". تأمروينَِّ "

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٦٨
وخفـــف يـــا النبيـــني وزاد . ضـــمة هشــام والكســـائي يمجلـــة اكســـر  أشــم . جيء بالنبيني ٦٩

 . وثلث البدل فيها ورش. مهزة بني الياءين نافع
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ٦٩

 . والكسائي يشامالضمة  سنيال ةكسر  أشم ". معاً "وسيق  ٧٣/ ٧١
 ". وفتِّحت -فتِّحت"شدد التاء غري الكوفيني  . وفُِتحت –فُِتحت  ٧٣/ ٧١
 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر  أشم ". معاً "قيل  ٧٥/ ٧٢

 . وهي �اية سورة الزمر. �اية الثمن الثاين . العاملني ٧٥
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 ٢٢ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقللها ورش والبصري. أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان . حم ١
١٣/ ٥/ ٣ /

٢٠/ ١٥ 
بالباطــــــــــــــــــــــــل  –الطــــــــــــــــــــــــول ال 

 –وينــــــزل لكــــــم  –ليدحضــــــوا 
إن  –الـــــــــدرجات ذو العـــــــــرش 

 . اهللا هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أدغمها غري املكي وحفص . فأخذتم ٥
ووقـــف ". كلمـــات"يم علـــى اجلمـــع املـــدين والشـــامي زاد ألفـــاً بعـــد املـــ . كلمت ٦

 . عليها باهلاء الصاحبان والكسائي
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر للذين ٧
 .غلظ الالم ورش صلح ٨
وضــــــمهما األخــــــوان  ".وقِهــــــمِ "كســــــر اهلــــــاء واملــــــيم وصــــــالً البصــــــري  . وقهم السيئات ٩

 . وثلث البدل ورش، وأبدل اهلمزة ياء وقفاً محزة". وقُهمُ "
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . إذ تدعون ١٠
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . ويـُنَـزِّل ١٣
 ".التالقي" ورشأثبت الياء يف احلالني ابن كثري ويف الوصل  . التالقِ  ١٥

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . زىجتُ  –ال خيفى  ١٧/ ١٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائيومحزة  ورش قللها . القهار ١٦
 . ال إمالة وال تقليل يف لدى وقفاً ألحد . لدى احلناجر ١٨
 ". تدعون" أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع وهشام  . والذين يدعون ٢٠
 ". أشد منكم"يبة كاف خطاب الشامي أبدل هاء الغ . أشد منهم ٢١
 ". واقي"زاد ياء ابن كثري وقفاً  . واقٍ  ٢١
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رُسُلهم ٢٢
 . �اية الثمن الثالث . العقاب ٢٢
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 ٤٠ – ٢٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٦/ ٢٣ /
٣٧/ ٢٧ /
٤٠/ ٣٩ 

 –الـــــــــدنيا  -"كلـــــــــه"موســـــــــى 
 . أنثى

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نماهلأ

٢٨/ ٢٥ /
٣٤/ ٢٩ 

 -"كلـــــــه"جـــــــاءكم  -جـــــــاءهم
 .جاءنا

 . وابن ذكوان محزة نأماهل

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . جبار –الكافرين  ٣٥/ ٢٥
 ". ذروَين أقتل"فتح الياء وصالً املكي  . ذروْين أقتل ٢٦

 ". إَين أخاف"فتح الياء مسا  ". كله"اف إْين أخ ٣٢/ ٣٠/ ٢٦
 ". َوأن"وفتح الواو غري الكوفيني " أو"أسقط مهزة  . أْو أن ٢٦
َيْظَهـــَر يف "فـــتح اليـــاء واهلـــاء ورفـــع الفســـاد االبنـــان وشـــعبة واألخـــوان  . يُْظِهَر يف األرِض الفسادَ  ٢٦

 ". األرِض الفسادُ 
 . واألخوان البصري أدغمها . عذت ٢٧

٣١/ ٢٨ /
٣٧/ ٣٤ 

 –يريــــد ظلمــــاً  –وقــــال رجــــل 
 –زيــن لفرعــون  –هلــك قلــتم 

 . وإن يك كاذباً 

 . خبلف له يف األخرية للسوسي فيهن اإلدغام

 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه ولقد جاءكم –وقد جاءكم  ٣٤/ ٢٨
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً تما مهز  أبدل . دأب –بأس  ٣١/ ٢٩

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أرى ٢٩
 ".التنادي" ورشأثبت الياء يف احلالني املكي ويف الوصل  . التناِد يوم ٣٢
 ". هادي"أثبت الياء وقفاً املكي  . هادٍ  ٣٣

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . جيزى –أتاهم  ٤٠/ ٣٥
 ". متكرب قلبٍ "نون الباء البصري وابن ذكوان  . قلِب متكرب ٣٥
 ". لعلَي أبلغ"فتح الياء غري الكوفيني  . لعلْي أبلغ ٣٦
 ". فأطلعُ "رفع العني اجلميع غري حفص  . فأطَِّلعَ  ٣٧
 ". وَصدَّ "فتح الصاد غري الكوفيني  . َوُصدَّ  ٣٧
 ". اتبعوين"أثبت الياء يف احلالني املكي ويف الوصل قالون والبصري  . اتبعوِن أهدكم ٣٨
 . قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . رارالق ٣٩
 ". يُدَخلون"ضم الياء وفتح اخلاء الصاحبان وشعبة  . َيْدُخُلون ٤٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن الرابع . حساب ٤٠

 ٦٥ -٤١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٣/ ٤١ /
٤٨/ ٤٤ /
٥١/ ٤٩ /

٦٠/ ٥٧/ ٥٦ 
/٦٢/ ٦١ /

٦٤ 

الغفــــــــار ال  –ويــــــــا قــــــــوم مــــــــايل
حكــــــم  –أقــــــول لكــــــم –جــــــرم
خلزنــــــــة  –النــــــــار خلزنــــــــة –بــــــــني

إنـــــه  –لننصــــر رســــلنا –جهــــنم
وقــــــال  –البصــــــري خللــــــق -هــــــو

 –"معــــاً "جعــــل لكــــم  –ربكــــم
 –خـــالق كـــل –الليـــل لتســـكنوا

 . الطيبات ذلكم –رزقكم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ماَيل أدعوكم"فتح الياء الثالثة وهشام  . ماْيل أدعوكم ٤١
 . ال خالف بينهم يف إسكان الياء ". معاً "تدعونْين  ٤٢/ ٤١

٤١/٤٢/٤٣ /
٤٩/ ٤٧ /

٥٥/ ٥٢/ ٥٠ 

 –الغفــــــــار  –" كلــــــــه "النــــــــار 
 . اإلبكار –الدار  –الكافرين 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله

 . أثبت ألف أنا وصالً نافع ويف ذلك يكون منفصالً  . وأنا أدعوكم ٤٢
 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل "وقفاً "موسى  –" معاً "الدنيا  ٥٣/ ٥١/ ٤٣

 ". أمرَي إىل"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . أمرْي إىل ٤٤
٥٣/ ٤٥/٥٠ /
٥٦/٥٨/ ٥٤ 

 –اهلـــــــــــدى  –بلـــــــــــى  –فوقـــــــــــاه 
 األعمى –أتاهم-"وقفاً "هدى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . أماهلا محزة . وحاق ٤٥
أبـــــدل مهـــــزة القطـــــع مهـــــزة وصـــــل مضـــــمومة وضـــــم اخلـــــاء الصـــــاحبان  . أدِخلوا ٤٦

 ". ادُخلوا" والشامي وشعبة 
 ". رْسلنا -رْسلكم"أسكن السني فيهما البصري  . رُسلنا –رُسلكم  ٥١/ ٥٠

 ". ال تنفع"أبدل الياء تاء االبنان والبصري  . ال ينفع ٥٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٥٤
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . واستغفر لذنبك ٥٥

 . أماهلن الدوري ". كله"الناِس  ٦١/ ٥٩/ ٥٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يتذكرون"أبدل التاء ياء غري الكوفيني  . تتذكرون ٥٨
 ". ادعوَين أستجب"فتح الياء وصالً املكي  . ادعوْين أستجب ٦٠
 ". سُيدَخلون"ضم الياء وفتح اخلاء املكي وشعبة  . سَيْدُخلون ٦٠
وأبــدل مهــزة . ورش خبلــف عنــهو  ا الــدوريوقللهــ األخــوان فــأىن أمــال . فأىن تؤفكون ٦٢

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً تؤفكون 
 . �اية الثمن اخلامس . العاملني ٦٥

 من سورة فصلت ٨ -٦٦: ثمن السادسال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وابن ذكوان محزة نأماهل  .جاءتم –جاء  –جاءين  ٨٣/ ٧٨/ ٦٦
٦٨/ ٦٧ /
٧٩/ ٧٣ 

قيــــــل  -يقــــــول لــــــه –خلقكــــــم 
 . جعل لكم -هلم

 . أدغمهن السوسي

 ". ِشيوخاً "كسر الشني ابن كثري وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . ُشيوخاً  ٦٧
٦٨/ ٦٧ /
٨٢/ ٧٦ 

قضـى  -"وقفـاً "مسمى  –يتوىف 
 أغىن –" وقفاً "مثوى  –

 . خبلف عنهوقللهن ورش  األخوان أماهلن

 ". فيكونَ "نصب النون ابن عامر  . فيكونُ  ٦٨
 . ري وورش خبلف عنهدو وقللها ال األخوان أماهلا . أىن ٦٩

 ". رْسلهم –رْسلنا "أسكن السني فيهما البصري  . رُسلهم –رُسلنا  ٨٣/ ٧٠
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . الكافرين –النار  ٧٤/ ٧٢

 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر  أشم . قيل ٧٣
أســـــقط إحــــــدى اهلمـــــزتني قــــــالون والبـــــزي والبصــــــري مـــــع قصــــــر املــــــد  . جاء أمر اهللا ٧٨

) وجهــان(وحقــق األوىل وســهل الثانيــة وأبــدهلا ألفــاً مشــبعة . وتوســطه
 . ورش وقنبل

 . أماهلا محزة . وحاق ٨٣
 . ومحزة وقفاً السوسي مطلقاً  اهلمزة أبدل ". معاً "بأسنا  ٨٥/ ٨٤

 ". سنه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . سنت اهللا ٨٥
 . �اية سورة غافر . الكافرون ٨٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان وقللها ورش والبصري . حم ١
 طلقاً ومحزة وقفاً نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي م . قرآنا ٣
 . أماهلا دوري الكسائي . آذاننا ٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . يوحى ٦
 . أدغم التنوين خلف بال غنة . إلٌه واحد ٦
 . �اية الثمن السادس . ممنون ٨

 ٢٤ -٩: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأدخـل ألفــاً . ل الثانيـة قـالون والبصــريأدخـل ألفـاً بــني اهلمـزتني وســه . أئنكم ٩
وســــهل الثانيــــة مــــن دون . هشــــام) وجهــــان(وحقــــق الثانيــــة وســــهلها 

 . إدخال ورش وابن كثري
١٢/ ١١ /
١٧/ ١٦ /
٢٤/ ٢٣ 

أوحــى  –فقضــاهن  –اســتوى 
اهلــدى  –العمــى  –اخــزى  –
 "وقفاً "مثوى  –أرداكم  –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . للسوسي فيهن اإلدغام خلقكم –انطق كل–هلا فقال  ٢١/ ١١
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "الدنيا  ١٦/ ١٢

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءتم ١٤
 . وابن ذكوان محزة نأماهل . جاءوها -شاء  –جاءتم  ٢٠/ ١٤

 ". ْحنساتٍ "أسكن احلاء الثالثة  ِحنَسات ٍ  ١٦
َحنُْشـــُر "أبـــدل اليـــاء نونـــاً مفتوحـــة وضـــم الشـــني ونصـــب أعـــداء نـــافع  . ُحيَْشُر أعداءُ  ١٩

 ".أعداءَ 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ١٩
 ". ملْ  -ملهْ "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . مل شهدمت ٢١
 . �اية الثمن السابع . املعتدين ٢٤

 ٤٦ – ٢٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر عليهم املالئكة –عليهم القول  ٢٥/٣٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرآناً  –القرآن  ٤٤/ ٢٦

 . مساأبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  . جزاُء أعداءِ  ٢٨
٣٠/ ٢٨ /
٣٧/ ٣٦ /

٤٥/ ٤٣/ ٤١ 

ـــــار هلـــــم   –اخللـــــد جـــــزاء  –الن
تـــدعون نــــزالً  -توعـــدون حنــــن 

 –إنـه هـو  –الشيطان نـزغ  –
 –بالــــــــذكر ملــــــــا  –والقمـــــــر ال 
 –قيـــــل للرســـــل  –يقــــال لـــــك 
 . فاختلف فيه

 . للسوسي فيهن اإلدغام

ة اخــــتلس كســــرة الــــراء الــــدوري، وأســــكنها االبنــــان والسوســــي وشــــعب . أرِنا ٢٩
 ".أْرنا"

 ". الَذينِّ "شدد النون املكي مع القصر والتوسط والطول يف الياء  . الََّذينِ  ٢٩
 . سهل اهلمزة وقفاً محزة وأمال اهلاء الكسائي وقفاً  . املالئكة ٣٠
ولــورش فيهــا مــع اآلخــرة أربعــة . أمــال الــدنيا األخــوان وقللهــا البصــري . احلياة الدنيا ويف اآلخرة ٣١

الذات مع قصر البدل وطولـه، وتقليـل الـذات مـع توسـط  فتح: أوجه
 . البدل وطوله

 –يلقــــــــــى  –" معــــــــــاً "يلقاهـــــــــا  ٤٤/ ٤٠/ ٣٥
 ". وقفاً "عمًى  -"وقفاً "هدًى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . النارِ  –النهاِر  ٤٠/ ٣٨
وأماهلــا وصــالً السوســي . وأماهلــا البصــري واألخــوان ورش قفــاً و  قللهـا . ترى األرض ٣٩

 . خبلف عنه
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . أحياها ٣٩

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". وقفاً "موسى  –املوتى  ٤٥/ ٣٩
 ". يـَْلِحدون"فتح الياء واحلاء محزة  . يـُْلِحدون ٤٠
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل  .شئتم ٤٠
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٤١
 . القاف ضمة هشام والكسائي كسر أشم . قيل ٤٣
وأدخــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني مـــع . حقــق اهلمـــزة الثانيـــة شـــعبة واألخـــوان . أأعجمي ٤٤

كـي وسهل الثانية مـن دون إدخـال امل. تسهيل الثانية قالون والبصري
وابن ذكوان وحفـص وورش وهـو أحـد الـوجهني لــه، والوجـه الثـاين لــه 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأسقط هشام مهزة االستفهام. إبدال اهلمزة ألفاً مع املد املشبع

 . أماهلا دوري الكسائي . ءاذا�م ٤٤
 .غلظ الالم ورش .بظالم ٤٦
 . وهي �اية اجلزء الرابع والعشرون. �اية الثمن الثامن . للعبيد ٤٦

//// 
 

 الجزء الخامس والعشرون 
 من سورة الشورى ١٢ -٤٧: ن األولالثم

 البيان الكلمة رقم اآلية
". مثـــرة"أســـقط األلـــف علـــى التوحيـــد الصـــاحبان وشـــعبة والشـــيخان  . مثرات ٤٧

 . والباقون بالتاء". مثره"ووقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي 
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله خواناأل امأماهل . للحسىن –أنثى  ٥٠/ ٤٧

وســـهل ". شــركائَي قــالوا"وفـــتح اليــاء وصــالً املكـــي . ثلــث اليــاء ورش . شركائي ٤٧
 . اهلمزة محزة وقفاً مع املد والقصر

 . ثلث البدل ورش . ءاذناك ٤٧
 . أدغمهما السوسي . يتبني هلم –من بعد ضراء  ٥٣/ ٥٠

 ". رَيب إن"نافع خبلف عن قالون فتح الياء البصري و  . ريب إن ٥٠
: ولــورش. وأمــال اهلمــزة خــالد. أمــال النــون واهلمــزة الكســائي وخلــف . ونأى ٥١

القصـــر مـــع فـــتح األلـــف، والتوســـط مـــع التقليـــل، والطـــول مـــع الفـــتح 
 ". ونآء"وقدم األلف وأخر اهلمزة ابن ذكوان . والتقليل

وأسقط اهلمزة . اهلا ألفاً وجه ثانسهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبد . أرأيتم ٥٢
 ". الثانية الكسائي أريتم

 . �اية سورة فصلت . حميط ٥٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أمال احلاء ابن ذكوان وشـعبة واألخـوان، وقللهـا ورش والبصـري وهـي  . حم عسق ٢

 . مفصولة عما بعدها
 ". يوَحى"ياء ألفاً ابن كثري فتح احلاء وأبدل ال . يوِحي إليك ٣
 ". يكاد"أبدل التاء ياء نافع والكسائي  . تكاد ٥
أبــــدل التــــاء نونــــاً ســــاكنة وخفــــف الطــــاء مكســــورة البصــــري وشــــعبة  . يـَتَـَفطَّْرنَ  ٥

َفِطْرنَ "  ".ينـْ
١١/ ٩/ ٥ /

١٢ 
جعل  –فاهللا هو -إن اهللا هو 

 . البصري له –لكم 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة ". معاً "عليهم  ٦
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة و اهلمز  أسقط . قرءاناً  ٧
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . شاء ٨
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . املوتى ٩
 . �اية الثمن األول . يمعل ١٢

 ٢٦ -١٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". وقفاً "مسمى  –وصَّى  ١٤/ ١٣
 ". إبراَهام"فتح اهلاء وأبدل الياء ألفاً هشام  . إبراِهيم ١٣

 . البصري وورش خبلف عنه نلهوقل األخوان نأماهل القرىب–الدنيا–عيسى–موسى ٢٣/ ٢٠/ ١٣
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٤

٢١/ ١٧ /
٢٥/ ٢٢ 

ـــــــــــاب بـــــــــــاحلق  الفصـــــــــــل  –الكت
 يعلم ما –وهو واقع  –لقضي 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

وأســكنها البصــري . كســر اهلــاء مــن دون صــلة قــالون وهشــام خبلــف عنــه . منها نؤتِه  ٢٠
 . ن وهو الوجه الثاين هلشامووصل اهلاء الباقو . وشعبة ومحزة

وأماهلـــــا وصـــــالً . وقفـــــاً  أماهلـــــا البصـــــري واألخـــــوانو  ورش وقفـــــاً  قللهـــــا . ترى الظاملني ٢٢
 . السوسي خبلف عنه

فتح الياء وأسكن الباء وخفف الشني مضمومة الصاحبان واألخـوان  . يـَُبشُِّر اهللا ٢٣
 ". يـَْبُشرُ "



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٢١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ألخوانوأماهلا البصري وا ورش قللها . افرتى ٢٤
 . أدغمها من دون غنة خلف . فإن يشأ اهللا ٢٤
 ". يفعلون"أبدل التاء ياء الثالثة والشامي وشعبة  . تفعلون ٢٥
 . �اية الثمن الثاين . شديد ٢٦

 ٥٠ -٢٧: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". يـُْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . يـُنَـزُِّل بقدر ٢٧
 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا  . يشاُء إناثاً  -يشاُء إنه  ٤٩/  ٢٧

 "يـُْنزِلُ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان واألخوان  . يـُنَـزُِّل الغيث ٢٨
 . أدغمهما السوسي . يأيت يوم –ينشر رمحته  ٤٧/ ٢٨

 ". مبا كسبت"أسقط الفاء نافع وابن عامر  . فبما كسبت ٣٠
اجلـــواري "أثبـــت اليـــاء يف احلـــالني املكـــي، ويف الوصـــل نـــافع والبصـــري  . اجلوار يف ٣٢

 . وأماهلا دوري الكسائي". يف
 . ال إبدال للسوسي فيها، وأبدهلا محزة وقفاً  . إن يشأ ٣٣
 ". الريَاح"فتح الياء وألفاً بعدها املدين  . الريح ٣٣

 .يهن ورشغلظ الالم ف .وأصلح -الصالة -فيظللن ٣٣/٣٨/٤٠
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . صبار ٣٣
 ". ويعلُم الذين"رفع امليم نافع والشامي  . ويعلَم الذين ٣٥
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٣٦
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أبقى ٣٦
وال  "كبِــــري اإلمث"بـــدل األلـــف يـــاء وحـــذف اهلمـــزة األخـــوان كســر البـــاء وأ . كبائر اإلمث ٣٧

 .خيفى ترقيق الراء لورش
 -"وقفـــــــــــاً "تـــــــــــرى  –شـــــــــــورى  ٤٥/ ٤٤/ ٣٨

 . تراهم
ويف تـــرى لـــدى الوصـــل . البصـــري واألخـــوان نوأمـــاهل ورش نقللهـــ

 . اإلمالة للسوسي خبلف عنه
 . �اية الثمن الثالث . قدير ٥٠

 الزخرف من سورة ٢٣ -٥١: الرابع الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

ووقــف عليهـــا محــزة وهشـــام . أدغــم النـــون يف اليــاء بـــدون غنــة خلـــف . من ورائ ٥١
: ٣/ ٢/ ١: علــى القيــاس. خبمســة أوجــه قياســاً، وبأربعــة أوجــه رمســاً 

والتسهيل مـع : ٥/ ٤. إبدال األلف ياء مع القصر والتوسط والطول
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بــدال اهلمـزة يـاء سـاكنة مــع إ: ٣/ ٢/ ١: وعلـى الرسـم. املـد والقصـر

 . مث روم الياء مع القصر/ ٤. ثالثة العارض
". يرســــُل رســــوالً فيــــوِحيْ "رفــــع الــــالم وأســــكن اليــــاء يف فيــــوحي نــــافع  . يرسَل رسوالً فُيوِحيَ  ٥١

 . وأدغم الالم يف الراء السوسي
 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا  . يشاُء إنه ٥١

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . "معاً "صراط  ٥٣/ ٥٢
وحلمــزة وصـالً السـكت خبلــف عـن خــالد، . النقـل فيهـا لــورش مطلقـاً  . األمور ٥٣

 . وهي �اية سورة الشورى. ووقفاً النقل والسكت

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . لها ورش والبصريوقل. أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان . حم ١
 . ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أسقط . قرءاناً  ٢
 . ، وضماها ابتداء كالباقني"يف ِإمِّ "كسر اهلمزة الشيخان وصالً  . يف أُمِّ  ٤
 ". ِإن كنتم"كسر اهلمزة نافع واألخوان  . أن كنتم ٥

 ". نيبءٍ "د مهزة بعدها نافع خفف الياء وزا ". معاً "نيبٍّ  ٧/ ٦
 فالتسهيل واإلبدال واحلذ: وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلثها ورش . يستهزءون ٧

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . وأصفاكم –ومضى  ١٦/ ٨
األنعام ما  -"كله"جعل لكم  ١٣/ ١٢/ ١٠

 . سخر لنا –
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ِمَهاداً "مليم وفتح اهلاء وزاد ألفاً بعدها غري الكوفيني كسر ا . َمْهداً  ١٠
 "َختُْرُجون"فتح التاء وضم الراء ابن ذكوان واألخوان  . ُختَْرُجون ١١
وحلمــزة وقفــاً إســقاط اهلمــزة ونقــل حركتهــا ". جــُزءاً "ضــم الــزاي شــعبة  . ُجْزءاً  ١٥

 . إىل الزاي وإبدال التنوين ألفاً 
 . م وصالً ورش، وله وقفاً التغليظ والرتقيق والتغليظ أوىلغلظ الال . ظلَّ  ١٧
فـــــتح اليـــــاء وأســـــكن النـــــون وخفـــــف الشـــــني غـــــري حفـــــص واألخـــــوين  . يـَُنشَُّؤاْ  ١٨

إبداهلا ألفاً : قياسيان: وفيها حلمزة وهشام وقفاً مخسة أوجه". يـَْنَشأُ "
ع إبــــداهلا واواً مـــــ: وثالثــــة رمسيـــــة. مث تســــهيلها مــــا بـــــني اهلمــــزة والـــــواو
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 . اإلسكان والروم واإلمشام

أبدل الباء نوناً ساكنة وحذف األلف وفتح الدال احلرميان والشـامي  . ِعَباُد الرمحن ١٩
 ". ِعْنَد الرمحن"

زاد مهــزة مضــمومة مســهلة بعــد مهــزة االســتفهام وأســكن الشــني نــافع  . َأَشِهدوا ١٩
  .وأدخل ألفاً بني اهلمزتني قالون خبلف عنه". أاُْشهدوا"

 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة . شاء ٢٠
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله ". معاً "ءاثارهم  ٢٣/ ٢٢

 . �اية الثمن الرابع . مقتدون ٢٣

 ٥٦ – ٢٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

لنقـــل وفيهـــا ا". قـــْل أولـــوا" عـــامر ابـــنهـــا علـــى األمـــر غـــري حفـــص و بنا . قال أولوا ٢٤
 ". لواقَل وَ "لورش 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . جئتكم ٢٤
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . ونادى –بأهدى  ٥١/ ٢٤
٣٠/ ٢٩ /

٥٣/ ٤٧/ ٣٨ 
 . وابن ذكوان محزة نأماهل . جاء -"كله"جاءهم 

 . ثري مطلقاً ومحزة وقفاً ونقل حركتها إىل الراء ابن كة اهلمز  أسقط . القرءان ٣١
 ". رمحه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  ". معاً "رمحت ربك  ٣٢

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل . موسى –" معاً "الدنيا  ٤٦/ ٣٥/ ٣٢
 ". لِبيوتم"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  ". معاً "لُبيوتم  ٣٤/ ٣٣

 ". َسـْقفاً "فتح السني وأسكن القاف الصاحبان  . فاً ُسقُ  ٣٣
تســـــهيل اهلمـــــزة، مث : وحلمـــــزة وقفـــــاً ثالثـــــة أوجـــــه. ثلـــــث البـــــدل ورش . يتكئون ٣٤

 . إبداهلا، مث إسقاطها مع ضم الكاف
خفــف املــيم احلرميــان والنحويــان وابــن ذكــوان وهــو أحــد الــوجهني هلشــام  . ملَّا متاع ٣٥

ا متاع"
َ
 . عاصم ومحزة وهو الوجه الثاين هلشام وشدد امليم". مل

 . السوسي ماأدغمه رسول رب –الرمحن نقيض  ٤٦/ ٣٦
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهو ٣٦
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٣٧
مـع تثليـث البـدل ". جآءانـا"زاد ألفاً بعد اهلمزة نافع واالبنان وشـعبة  . جاءنا ٣٨
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 . وأمال األلف بعد اجليم ابن ذكوان ومحزة. لورش

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فبئس ٣٨
 . وغلظ الالم ورش. أدغمها اجلميع . إذ ظلمتم ٣٩
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . صراط ٤٣
 . رقق الراء ورش . لذكر ٤٤
 . ة ونقل حركتها إىل السني محزة وقفاً أسقط اهلمز  . تسئلون ٤٤
 ". وسل"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  . وسئل ٤٥
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رُسلنا ٤٥
يا "وضم اهلاء وصالً ابن عامر ". ياأيها"أثبت األلف وقفاً النحويان  . يا أيَُّه الساحر ٤٩

 . راء ورش وصالً ووقفاً ورقق ال". أيُه الساحر
 ". حتَيت أفال"فتح الياء نافع والبصري والبزي  . حتْيت أفال ٥١
 "أَساِورةٌ "فتح السني وزاد ألفاً بعدها اجلميع إال حفصاً  . أْسوَِرةٌ  ٥٣
 ". ُسُلفاً "ضم السني والالم الشيخان  . َسَلفاً  ٥٦
 . �اية الثمن اخلامس . لآلخرين ٥٦

 من سورة الدخان ١٦ -٥٧ :السادس الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٣/ ٥٧ /
٧٧/ ٦٤ 

إن  –ألبني لكـم  –مرمي مثًال 
 –فاعبـــــــدوه هـــــــذا  –اهللا هـــــــو 
 . ربك قال

 . السوسي أدغمهن

 ". َيُصدُّون"ضم الصاد املدين والشامي والكسائي  . َيِصدُّون ٥٧
 . ث البدل ورشسهل اهلمزة الثانية غري الكوفيني، وثل . َءأاهلتنا ٥٨
 ". واتبعوين هذا"زاد ياء بعد النون وصالً أبو عمرو  . واتبعون هذا ٦١

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم ". معاً "صراط  ٦٤/ ٦١
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاء ٦٣

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . جنواهم –عيسى  ٨٠/ ٦٣
 -أورثـــــــــتموها  -قـــــــد جئـــــــتكم ٧٨/ ٧٢/ ٦٣

 . لقد جئناكم
 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه

 .غلظ الالم ورش .ظلمناهم -ظلموا ٦٧/ ٦٥
". يـا عبـادَي ال خـوف"أثبت ياء مفتوحة وصًال وساكنة وقفـاً شـعبة  . يا عباد ال خوف ٦٨

ادْي ال يــا عبــ"وأثبتهـا ســاكنة يف احلــالني نـافع وأبــو عمــرو وابـن عــامر 
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 ". خوف

 ". تشتهيْ "حذف اهلاء الثانية الصاحبان وشعبة واألخوان  . تشتهيه ٧١
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٨٠
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . بلى ٨٠
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رُسلنا ٨٠
 ". لديُهم" محزة ضم اهلاء يف احلالني . لديِهم ٨٠
 ". ُوْلدٌ "ضم الواو وأسكن الالم الشيخان  . َوَلدٌ  ٨١
 . أثبت ألف أنا وصالً مع املد املنفصل نافع . فأنا أول ٨١
وســهل األوىل . أثبــت إحــدى اهلمــزتني مــع القصــر والتوســط البصــري . يف السماِء إله ٨٤

وىل وحقـــــق األ. وحقـــــق الثانيـــــة مـــــع التوســـــط والقصـــــر قـــــالون والبـــــزي
 . وسهل الثانية وأبدهلا ياء مداً طبيعياً ورش وقنبل

 ". يرجعون"أبدل التاء ياء غيبة املكي واألخوان  . ترجعون ٨٥
 . ورش خبلف عنهو  ا الدوريوقلله األخوان اأماهل . فأىن ٨٧
 ". وقيَلهُ "نصب الالم وضم اهلاء غري عاصم ومحزة  . قيِلهِ  ٨٨

وهــي �ايـــة ". تعلمـــون"يبـــة تــاء خطـــاب نــافع والشــامي أبــدل يــاء الغ . يعلمون ٨٩
 . سورة الزخرف

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان، وقللها ورش والبصري . حم ١

 . السوسي ماأدغمه . إنه  هو –يفرق كل  ٦/ ٤
 ". بُّ السمواتر "رفع الباء غري الكوفيني  . ربِّ السموات ٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "يغشى  ١١
 . ورش خبلف عنهو  ا الدوريوقلله األخوان اأماهل . أىن ١٣

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . الكربى –الذكرى  ١٦/ ١٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءهم ١٣
 . وابن ذكوان زةمح أماهلا . جاءهم ١٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السادس . منتقمون ١٦

 من سورة الجاثية ١١ -١٧: السابعالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٧
 . وثلث البدل ورش". إَين ءاتيكم"فتح الياء الثالثة  . إْين ءاتيكم ١٩
 . واألخوان البصري أدغمها . عذت ٢٠

 ". فاعتزلوينْ  -ترمجوينْ "أثبت الياء فيهما وصالً ورش  . فاعتزلون –ترمجون  ٢١/ ٢٠
وفــتح يـــاء يل ورش . رش والسوســي مطلقــاً ومحــزة وقفــاً و  اهلمــزة أبــدل . تؤمنوا يل ٢١

 ". َيل فاعتزلون"وصالً 
 ". فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  . فأسر ٢٣

 . السوسي ماأدغمه . هو إنه –البحر رهواً  ٤٢/ ٢٤
 ". وِعُيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  ". معاً "وُعُيون  ٥٢/ ٢٥

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم السماء ٢٩
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "األوىل  ٥٦/ ٣٥
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . ووقاهم -"وقفاً  معاً "موىل  ٥٦/ ٤١

 ". شجره"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . إن شجرت ٤٣
 ". تغلي"أبدل الياء تاء غري حفص واملكي  . يَغلي ٤٥
 ". فاعتُلوه"ضم التاء احلرميان والشامي  . فاعِتلوه ٤٧
 ". ذق أنك"فتح اهلمزة الكسائي  . ذق إنك ٤٩
 ". ُمقاٍم أِمني"ضم امليم يف مقام نافع وابن عامر  . َمقاٍم أِمني ٥١
 . �اية سورة الدخان . مرتقبون ٥٩

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان وقللها ورش والبصري . حم ١
 ". ءاياٍت لقوم"ا األخوان كسر التاء فيهم ". معاً "ءاياٌت لقوم  ٤/٥

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٢٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه اوقلله ا الكسائيأماهل . فأحيا ٥
 ". الرْيح"أسكن الياء وحذف األلف الشيخان  . الرياح ٥
". تؤمنـــون"أبـــدل يـــاء الغيبـــة تـــاء خطـــاب الشـــامي وشـــعبة واألخـــوان  . يؤمنون ٦

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً و اهلمز  أبدلو 
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". وقفاً "هدى  –تتلى  ١١/ ٨

 . السوسي اأدغمه . َعِلَم ِمن ٩
، ولــه وقفــاً "هـْزؤاً "وأســكن الـزاي محــزة ". هـزؤاً "مهـز الــواو غـري حفــص  . هزواً  ٩

 ". هزَا"تها إىل الزاي ، ونقل حرك"هْزوا"إبدال اهلمزة واواً 
 . وهي �اية الثمن السابع". رجٍز أليمٍ "جر امليم غري حفص واملكي  . رجٍز أليمٌ  ١١

 ٣٧ – ١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣/ ١٢ /
٢١/ ٢٠ /
٣٥/ ٢٣ 

بصـــــــائر  –"معـــــــاً "ســـــــخر لكـــــــم 
إهلــه  –الصـاحلات سـواء –للنـاس
 اختذمت ءايات اهللا هزؤاً  –هواه

 . السوسي مهنأدغ

١٧/ ١٣ /
٢٧/ ٢٢/ ١٨ 

األمــــــــــــــــــر  –" كلــــــــــــــــــه"األرض 
 ". معاً "

لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل
 . والنقل والسكت وقفاً 

 ". لنجزيَ "أبدل الياء نوناً الشامي واألخوان  . ليجزيَ  ١٤
 ". النبوَءة"خفف الواو وزاد مهزة بعدها نافع  . النبوة ١٦
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٧
، مث "شـــَيا"إســـقاط اهلمـــزة ونقـــل حركتهـــا إىل اليـــاء : حلمـــزة وقفـــاً فيهـــا . شيئاً  ١٩

، ولـــه وصـــالً "شـــيَّا"إبـــدال اهلمـــزة يـــاء وإدغـــام اليـــاء األوىل يف الثانيـــة 
 . ولورش فيها التوسط والطول. السكت خبلف عن خالد

 . ما الدوريأماهل . الناسِ  –للناِس  ٢٠/٢٦
٢٠/٢٢/٢٣ /
٢٤/٢٥/٣١ /

٢٨/٣٤ 

 –ولتجــــزى  -"وقفــــاً "وهــــدى 
تدعى  –تتلى  –حنيا  –هواه 

 مأواكم –ننساكم  –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن
 

 ". سواءٌ "رفع اهلمزة غري حفص واألخوين  . سواءً  ٢١
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . حمياهم ٢١
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ٢٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة نـــافع خبلـــف عـــن ورش والوجـــه الثـــاين لـــه إبـــداهلا  . أفرأيت ٢٣

 ". أفريت"وأسقط اهلمزة الكسائي . ألفاً 
 ". َغْشوة"فتح الغني وأسكن الشني وحذف األلف األخوان  . ِغَشاوة ٢٣
 ". تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذكرون ٢٣

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل ". معاً "دنيا ال ٣٥/ ٢٤
 . ضم اهلاء محزة . عليِهم ٢٥
 . أبدل اهلمزة وصالً ورش والسوسي ومحزة وقفاً  . قالوا ائتوا ٢٥
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى ٢٧

 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر  أشم ". معاً "قيل  ٣٤/ ٣٢
 ". والساعَة ال ريب"نصب التاء محزة  . والساعُة ال ريب ٣٢
 . أماهلا محزة . حاق ٣٣
تســـهيل اهلمـــزة، مث : وحلمـــزة وقفـــاً ثالثـــة أوجـــه. تثليـــث البـــدل لـــورش . يستهزءون ٣٣

 . إبداهلا، مث إسقاطها مع ضم الزاي
 . أدغمها غري حفص واملكي . اختذمت ٣٥
، ولــه وقفــاً "هـْزؤاً "وأســكن الـزاي محــزة ". هـزؤاً "مهـز الــواو غـري حفــص  . هزواً  ٣٥

 ". هزَا"، ونقل حركتها إىل الزاي "هْزوا"إبدال اهلمزة واواً 
 ". ال َخيُْرجون"فتح الياء وضم الراء األخوان  . ال ُخيَْرجون ٣٥
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٣٧
و�ايــــة اجلــــزء . ة اجلاثيــــةوهــــي �ايــــة ســــور . هــــي �ايــــة الــــثمن الثــــامن . احلكيم ٣٧

 . اخلامس والعشرين

//// 
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 الجزء السادس والعشرون



  ٢٠ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان، وقللها ورش والبصري . حم ١
١٠/ ٨/ ٢ /

١٧/ ١٥ 
شـــهد  –أعلـــم مبـــا –احلكـــيم مـــا

 قال لوالديه –قال رب–شاهد
 . السوسي أدغمهن

٩/ ٨/  ٧/ ٣ 
 /١٥ 

  –تتلـــــــــــى –"وقفـــــــــــاً "مســـــــــــمى 
 . ترضاه –يوحى –كفى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

ســهل اهلمــزة الثانيــة نــافع خبلــف عــن ورش، والوجــه الثــاين لــه إبـــداهلا  ". معاً "أرأيتم  ١٠/ ٤
 ". أريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . ألفاً 

وإذا وصلت بالسموات ". إيتوين"أبدل مهزة القطع ياء ابتداًء اجلميع  . ائتوين ٤
لــــورش " الســــموات يتــــوين"تســــقط مهــــزة الوصــــل، وتبــــدل اهلمــــزة يــــاء 

 ". السموات ئتوين"والسوسي مطلقاُ ومحزة وقفاً، وحتقق عند الباقني 
 . ئيا البصري ودوري الكساموأماهل ورش امقلله . النارِ  –كافرين  ٢٠/ ٦

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٧
 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . بشرى –افرتاه  ١٢/ ٨

 . أثبت ألف أنا وصالً قالون خبلف عنه . أنا إال ٩
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . الدنيا –موسى  ٢٠/ ١٢

ورقــق الــراء ". لتنــذر"لنــافع والشــامي والبــزي بتــاء اخلطــاب بــدل اليــاء  . لينذر ١٢
 .ورش

 .غلظ الالم ورش .يظلمون -ظلموا ١٢/١٩
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليِهم  ١٣
ضــــم احلــــاء وأســــكن الســــني وحــــذف اهلمــــزة واأللــــف غــــري الكــــوفيني  . إْحَساناً  ١٥

 ".ُحْسناً "
 . "َكرهاً "فتح الكاف الثالثة وهشام  ". معاً "ُكرهاً  ١٥
 ". أوزعَين أن"فتح الياء وصالً ورش والبزي  . أوزعْين أن ١٥
 . أسكن الياء اجلميع . ذريْيت إين ١٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 "يُتجاوز –يُتقبل "أبدل النون ياء مضمومة غري حفص واألخوين  . نَتجاوز –نَتقبل  ١٦
 ". أحسنُ "رفعها غري حفص واألخوين  . أحسنَ  ١٦
وفـتح ". أفِّ "وين أبو عمـرو وشـعبة واألخـوان كسر الفاء من دون تن . ُأفٍّ  ١٧

 ". أفَّ "الفاء من دون تنوين االبنان 
". أتعـدآينِّ "أدغم النون األوىل يف الثانية هشام مع مد األلف مشبعة  . أتعدانْين أن ١٧

 ". أتعدانَين أن"وفتح الياء وصالً احلرميان 
 . مهما األخوانوامليم وصالً البصري وض اهلاء كسر . عليِهُم القول ١٨
 ". ولنـَُوفِّيهم"أبدل الياء نوناً املدين وابن ذكوان واألخوان  . وليـَُوفِّيهم ١٩
زاد مهـزة االســتفهام مــع تســهيل اهلمــزة الثانيــة مــن دون إدخــال املكــي  . أذهبتم ٢٠

، وأدخــل هشــام "أأذهبــتم"وزاد مهــزة االســتفهام الشــامي ". أاذهبــتم"
، وحقــــق )وجهــــان(ل الثانيــــة وحتقيقهــــا ألفــــاً بــــني اهلمــــزتني مــــع تســــهي

 . اهلمزتني ابن ذكوان
 . �اية الثمن األول . تفسقون ٢٠

 ن سورة محمد صلى اهللا عليه وسلمم ٩ – ٢١: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وصل اهلاء ابن كثري . يديه ٢١
 ". إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إْين أخاف ٢١
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل  .أجئتنا ٢٢
 ". أبِْلغكم"أسكن الباء وخفف الالم البصري  . أبـَلِّغكم ٢٣
 ورش أراكــم قلــل". ولكــَين أراكــم"فــتح اليــاء نــافع والبصــري والبــزي  . ولكْين أراكم ٢٣

 . وأماهلا البصري واألخوان
 –العـــــذاب مبـــــا  –بـــــأمر ربـــــا  ٣٥/ ٢٥/٣٤

 . العزم من
 . السوسي هنأدغم

ـــــان والنحويـــــان  . ال يُرى إال مساكُنهم ٢٥ ـــــاء مفتوحـــــة ونصـــــب مســـــاكنهم احلرمي ـــــاء ت أبـــــدل الي
وأماهلــا البصــري  ورشتــرى  قلــلو ". ال تَــرى إال مســاكَنهم"والشــامي 
 . واألخوان

حتقيــق اهلمــزة : وحلمــزة وقفــاً وجهــان. وقــف عليهــا الكســائي باإلمالــة . أفئدة ٢٦
اهلمزة الثانية، وتسهيل اهلمزة األوىل مع النقـل يف األوىل مع النقل يف 

 . اهلمزة الثانية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أغـــــــــــــــىن، شـــــــــــــــيء، ءايـــــــــــــــات،  ٢٦

 . يستهزءون
فـتح الـذات : ٣/ ٢/ ١: لورش يف اآلية تسعة أوجه وقفاً على البدل

وتوســـــط اللـــــني وقصـــــر البـــــدل وعليـــــه قصـــــر وتوســـــط وطـــــول البـــــدل 
ل البــدل فــتح الــذات وتوســط اللــني وطــول البــدل وطــو / ٤. العــارض
فـــتح الـــذات وطـــول اللـــني وطـــول البـــدل وطـــول البـــدل / ٥. العـــارض
تقليل الذات وتوسط اللـني وتوسـط البـدل وتوسـط : ٧/ ٦. العارض

تقليـل الـذات وتوسـط اللـني وطـول البـدل / ٨. البدل العارض وطولـه
تقليــل الــذات وطــول اللــني وطــول البــدل / ٩. وطــول البــدل العــارض
 . وطول البدل العارض

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "بلى  –أغىن  ٣٤/ ٣٣ /٢٦
بالنقل، واإلبدال مع اإلدغام، : وقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوجه . من شيءٍ  ٢٦

 . وعلى كل من الوجهني اإلسكان والروم
 . أماهلا محزة . حاق ٢٦
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٢٧
 . أدغمها الكسائي . ضلوا بل ٢٨
 . خالدوهشام و  انينحو ال أدغمها . وإذ صرفنا ٢٩
 . البن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢٩

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . املوتى –موسى  ٣٣/ ٣٠
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . يغفر لكم ٣١

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . �ارِ  –ِر النا ٣٥/ ٣٤
وحقـق األوىل . سهل اهلمزة األوىل مـع التوسـط والقصـر قـالون والبـزي . أولياُء أُولئك ٣٢

وأسقط إحدى اهلمـزتني . ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا 
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

 . قاف�اية سورة األح . الفاسقون ٣٥
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 سورة محمد 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٢
 . وأبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . سيئاتم ٢
 . غلظ الالم ورش . وأصلح ٢
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٣
 ". قَاتَلوا"ا غري حفص والبصري فتح القاف والتاء وزاد ألفاً بينهم . والذين قُِتلوا ٤
 . �اية الثمن الثاين . فأحبط أعماهلم ٩

  ٣٢ – ١٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

١١/ ١٠ /
٢٥/ ١٥ 

 –الكــــــــــــافرين  –وللكــــــــــــافرين 
 على أدبارهم  –النار 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله

١٢/ ١١ /
١٧/ ١٥ /
٢٠/ ١٩ /

٣٢/ ٢٥/ ٢٣ 

 –ال مــــــــوىل  -"وقفــــــــاً "مــــــــوىل 
مصـــــــــــــفى  -"وقفـــــــــــــاً "مثـــــــــــــوى 

 -" وقفـــــــــاً "هـــــــــدى  -"وقفـــــــــاً "
 –فـــأوىل  –مثـــواكم  -ءاتـــاهم

اهلــــــــدى الشــــــــيطان  –أعمــــــــى 
 . اهلدى لن -"وقفاً "

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٣/ ١٢ /
١٦/ ١٤ /
٢٠/ ١٩ /
٣٢/ ٢٥ 

ناصـــــر  –الصـــــاحلات جنـــــات 
عنــدك قــالوا  –زيــن لــه  –هلــم 

يعلـــــــــــــــم  –مـــــــــــــــاذا العلـــــــــــــــم  –
 –القتــــال رأيـــــت  –متقلــــبكم 
 . سول هلم -"معاً "تبني هلم 

 . السوسي أدغمهن

". وكــآِئن"زاد ألفــاً بعــد الكــاف وكســر اهلمــزة وحــذف اليــاء ابــن كثــري  . وكأين ١٣
". وكــــأي"ووقــــف عليهــــا البصــــري باليــــاء . وســــهل محــــزة اهلمــــزة وقفــــاً 

 . والباقون بالنون
 ". َأِسنٍ "وحذف األلف بعد اهلمزة ابن كثري . ثلث البدل ورش . ءاِسنٍ  ١٥

 . خبلف له يف األوىل وابن ذكوان محزة نأماهل . جاءتم –جاء  –زادهم  ١٨/ ١٧
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . بسيماهم –تقواهم  ٣٠/ ١٧

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . فقد جاء ١٨
. سقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبصـري والبـزيأ . جاَء َأشراطها ١٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ـــــة وأبـــــدهلا ألفـــــاً مشـــــبعة  ورش ) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثاني

 . وقنبل
 . ري وورش خبلف عنهدو وقللها ال األخوان أماهلا . فأىن ١٨
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكراهم ١٨
 . خبلف عن الدوري بصريال أدغمها . واستغفر لذنبك ١٩
 . واألخوان البصري امأدغمه أنزلت سورة –نزلت سورة  ٢٠
 ". عِسيتم"كسر السني نافع  . فهل عَسيتم ٢٢
 . البن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢٤
". أُملِــيَ "ضـم اهلمـزة وكسـر الـالم وأبـدل األلـف يـاء مفتوحـة البصـري  . أَْمَلى ٢٥

 . ورش خبلف عنه اقللهوان و األخ أملى أمالو 
 ". َأسرارهم"فتح اهلمزة غري حفص والشيخني  . ِإسرارهم ٢٦
 ". ُرضوانه"ضم الراء شعبة  . رِضوانه ٢٨
 ". ويبلوا –يعلم  -ليبلونكم"أبدل النون ياء شعبة  نَبلوا –نَعلم  –لَنبلونَّكم  ٣١
 . �اية الثمن الثالث . أعماهلم ٣٢

 من سورة الفتح ١٧ -٣٣: رابعن الالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". السِّلم"كسر السني شعبة ومحزة  . السَّلم ٣٥
لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . األعلون ٣٥

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٣٦
وسهل اهلمزة البصري ". هأنتم "أسقط ورش وقنبل األلف بعد اهلاء  . أنتمهآ  ٣٨

وكـل علـى أصـله يف . ونافع خبلف عن ورش، والوجـه الثـاين لـه إبـداهلا
 . املد املنفصل

إبـدال اهلمـزة ألفـاً مـع القصـر : وقف عليها هشام ومحزة خبمسة أوجـه . الفقراءُ  ٣٨
والقصــر هلشــام، والطــول والتوســط والطــول، مث تســهيلها مــع التوســط 

 . والقصر حلمزة
 . �اية سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم . أمثالكم ٣٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
١١/ ٥/ ٢ /

١٤ 
 –تقـــــــــدم مـــــــــن -ليغفــــــــر لـــــــــك

ـــــــات ـــــــات جن ســـــــيقول  –املؤمن
 . يعذب من –يغفر ملن -لك

 . السوسي أدغمهن

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . صراطاً  ٢
وحلمــزة وقفــاً النقــل والســكت، ولــه وصــالً . النقــل فــيهن لــورش مطلقــاً  . األ�ار –" معاً "األرض  ٧/ ٥/ ٤

 . السكت خبلف عن خالد
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً  . سيئاتم ٥
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليِهم ٦
ووقـف عليهـا محـزة ". السُّـوء"السـني الصـاحبان  رقق الـراء ورش وضـم . دائرة السوء ٦

النقل، واإلبدال مـع اإلدغـام، وعلـى كـل منهمـا : وهشام بأربعة أوجه
 . اإلسكان والروم

لتؤمنــــوا بــــاهللا ورســــوله وتعــــزروه  ٩
 . وتوقره وتسبحوه

أبدل تاء اخلطاب يف األربعة يـاء غيبـة الصـاحبان و . ترقيق الراء لورش
 ". ويعزروه ويوقره ويسبحوهليؤمنوا باهللا ورسوله "

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . األعمى –أوىف  ١٧/ ١٠
 ". عليِه اهللاَ "كسر اهلاء ورقق لفظ اجلاللة غري حفص  . عليُه اهللاَ  ١٠
وال خيفــى صــلة اهلــاء  ".فســنؤتيه"أبــدل اليــاء نونــاً احلرميــان والشــامي  . فسيؤتيه ١٠

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدلو  للمكي،
 . خبلف عن الدوري  البصري أدغمها . فاستغفر لنا ١١
 ". ُضراً "ضم الضاد األخوان  . َضراً  ١١
 . أدغمها الكسائي وهشام . بل ظننتم ١٢
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١٣
إبـدال اهلمـزة ألفـاً مـع القصـر :خبمسة أوجـه وقف عليها هشام ومحزة  ". معاً "يشاُء  ١٤

والتوســط والطــول، مث تســهيلها مــع التوســط والقصــر هلشــام، والطــول 
 . والقصر حلمزة

 .غلظ الالم ورش .انطلقتم ١٥
 ". كِلَم اهللاِ "كسر الالم وحذف األلف األخوان  . كَالَم اهللاِ  ١٥
 . هشام واألخوان أدغمها . بل حتسدوننا ١٥
 ". نعذبه –ندخله"أبدل الياء فيهما نوناً نافع وابن عامر  . يعذبه –يدخله  ١٧
 . �اية الثمن الرابع . أليماً  ١٧
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 ٢٩ -١٨: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٠/ ١٨ /
٢٩/ ٢٨/ ٢٧ 

فعجـــــــــل  -"معـــــــــاً "فعلـــــــــم مـــــــــا 
الكفــار  –أرســل رســوله –لكـم

ــــــــــك –رمحــــــــــاء  –الســــــــــجود ذل
 . أخرج شطأه

 . السوسي أدغمهن

 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢٠
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . صراطاً  ٢٠

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . تراهم –أخرى  ٢٩/ ٢١
 . رقق الراء ورش . تقدروا ٢١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ٢٤
 ". يعملون"و عمرو أبدل التاء ياء أب . تعملون بصرياً  ٢٤
تســــهيل اهلمــــزة مث : ووقــــف عليهــــا محــــزة بــــوجهني. ثلــــث البــــدل ورش . تطئوهم ٢٥

 ". تَطْوهم"إسقاطها 
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جعل ٢٦

بِـــــــــــُم  –يف قلـــــــــــوِبُم احلميـــــــــــة  ٢٩/ ٢٦
 . الكفار

". بِــــِم الكفــــار –قلــــومبِِ احلميــــة "كســــر اهلــــاء واملــــيم وصــــالً البصــــري 
 ". بُُم الكفار -قلوبُُم احلمية"ألخوان وضمهما ا

 . أماهلما الكسائي وقفاً  . محية اجلاهلية ٢٦
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . سيماهم –التقوى  ٢٩/ ٢٦

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . لقد صدق ٢٧
وأمـــال . مـــع اإلظهـــار واإلدغـــام السوســـي مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً  اهلمـــزة أبـــدل . الرُّْءيا ٢٧

 األلف الكسائي وقللها البصري وورش خبلف عنه
 . تثليث البدل فيهما لروش . رءوسكم –ءامنني  ٢٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . شاء ٢٧

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن فاستوى –وكفى  –باهلدى  ٢٩/ ٢٨
 . البصري ودوري الكسائيوأماهلا  ورش قللها . على الكفارِ  ٢٩
 ". وُرضواناً "ضم الراء شعبة  . ورِضواناً  ٢٩
 . وأماهلا النحويان وابن ذكوان. قللها محزة ونافع خبلف عن قالون . التوراة ٢٩
 ". َشطَأه"فتح الطاء ابن كثري وابن ذكوان  . شْطأه ٢٩
وقفـــا حتقيـــق وحلمـــزة ". فـــأزره"أســـقط األلـــف بعـــد اهلمـــزة ابـــن ذكـــوان  . زرهآف ٢٩



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٣٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .اهلمزة وتسهيلها

زيــادة مهـــزة مضـــمومة بــني الســـني والـــواو : األول: لقنبــل فيهـــا وجهـــان . ُسوِقهِ  ٢٩
 ". سْؤقه"إبدال الواو مهزة ساكنة : والثاين". ُسُؤوقه"

 . وهي �اية الثمن اخلامس. �اية سورة الفتح . عظيماً  ٢٩

 
 



 ١٣ -١: الثمن السادس
 البيان الكلمة اآليةرقم 
 ". النيبءِ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيبِّ  ٢

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل . وأنثى –إحدامها –للتقوى ١٣/ ٩/ ٣
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليِهم ٥
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءكم ٦
 "فتَـثَبـَُّتوا"ء مشددة وأبدل النون تاء الشيخانالباء ثاء والياء باأبدل  . فتَـَبيـَُّنوا ٦

١٢/ ١١/ ٧ /
١٣ 

 -باأللقــاب بــئس –األمــر لعنــتم
 وقبائل لتعارفوا –ياكل حلم

 . السوسي أدغمهن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . األخرى ٩
 . سهل اهلمزة الثانية مسا . تفيَء إىل ٩

 –وال جتسســـــوا  –نـــــابزوا وال ت ١٣/ ١٢/ ١١
 . لتعارفوا

شــدد التــاء البــزي وصــالً مبــا قبلهــا يف األفعــال الثالثــة مــع املــد املشــبع 
سسوا  –وآل تَّنابزوا "يف األول والثاين   ". لتَّعارفوا –وآل جتَّ

 . أدغمها النحويان وخالد خبلف عنه . يتْب فأولئك ١١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . أتقاكم -"معاً "عسى  ١٣/ ١١

 ". ميِّتاً "شدد الياء مكسورة نافع  . مْيتاً  ١٢
 . �اية الثمن السادس . خبري ١٣

 من سورة ق ٢٦ -١٤: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأبـــدهلا السوســـي ". ال يـــْألتكم "زاد مهـــزة ســـاكنة بعـــد اليـــاء البصـــري  . ال يلتكم ١٤
 ". ال يالتكم"ألفاً 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٣٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ١٦
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . هداكم ١٧
 . وهي �اية احلجرات". يعملون"أبدل التاء ياء املكي  . تعملون ١٨

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ١

 . وابن ذكوان محزة نأماهل "معاً "جاءت  -"معاً "جاءهم  ٢/٥/١٩/٢١
وســـهل . أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة أبـــو عمـــرو وقـــالون . أءذا ٣

وأدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني . الثانيـــة مـــن دون إدخـــال ورش وابـــن كثـــري
 . خبلف له مع حتقيق اهلمزة الثانية هشام

 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٨
 . قرأها اجلميع كحفص . األيكة ١٤
 ". وعيدْي أفعيينا"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيِد أفعيينا ١٥

 . أدغمهما السوسي . قرينه هذا -ونعلم ما  ٢٣/ ١٦
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "يتلقى  ١٧
 "رقيب لديهِ "وصل اهلاء ابن كثري  . رقيب لديهِ  ١٨

 . واألخوان البصري أدغمها . وجاءت سكرة ١٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . كفارٍ  ٢٤
 . �اية الثمن السابع . الشديد ٢٦

 من سورة الذاريات ٣٠ -٢٧: لثامنالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٩/ ٢٨ /
٣٩/ ٣٠ /
٤٥/ ٤٣ 

القــــــــول  –قــــــــال ال ختتصــــــــموا 
ربــك  –نقــول جلهــنم  –لــدي 
 . أعلم مبا –حنن حني  –قبل 

 . السوسي أدغمهن

 . غلظ الالم ورش . بظالم ٢٩



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٣٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يقول"أبدل النون ياء نافع وشعبة  . يوم نقول ٣٠
 ". يوعدون"أبدل التاء ياء املكي  . توعدون ٣٢
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاء ٣٣
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . ٍب ادخلوهامني ٣٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . لذكرى ٣٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "ألقى  ٣٧
 ". وإدبار"كسر اهلمزة احلرميان ومحزة  . وأدبار ٤٠
 ". ينادي"عنه  أثبت الياء وقفاً ابن كثري خبلف . ينادِ  ٤١
 ". املنادي "أثبت الياء يف احلالني املكي ووصالً نافع والبصري  . املناد ٤١
 ". تشَّقق"شدد الشني احلرميان والشامي  . تَشقق ٤٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . جببار ٤٥
 . ة قوهي �اية سور ". وعيدْي بسم اهللا"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيد ٤٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي ومحزة وله املد املشبع قوالً واحداً  . والذاريات ذرواً  ١
 . مل يرقق راءها ورش . ِوقراً  ٢

حــــديث ضــــيف  –أفــــك قتــــل  ٣٠/ ٢٤/ ١٠
 –قال ربك  –كذلك قال   –

 . إنه هو

 . السوسي أدغمهن

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . سحارباأل –الناِر  ١٨/ ١٣
 ". وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة والشيخان  . وُعيون ١٥

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . أتاك –ءاتاهم  ٢٤/ ١٦
 ". مثُل ما"رفع الالم شعبة واألخوان  . مثَل ما ٢٣
 ". إبراَهام"لفاً هشام أبدل الياء أ . إبراِهيم ٢٤
 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . إذ دخلوا ٢٥
 "ِسْلم"كسر السني وأسكن الالم وحذف األلف األخوان  . قال َسَالمٌ  ٢٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٣٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . فجاء ٢٦
 . وهي �اية اجلزء السادس والعشرون. �اية الثمن الثامن . العليم ٣٠

//// 
 

 ع والعشرونزء السابالج
 من سورة الطور ٢٣ -٣١: من األولالث

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . موسى ٣٨

 ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". وقفاً "أتى  –فتوىل  ٥٢/ ٣٩
". يـــومِهِم الـــذي –علـــيِهِم الـــريح "وصـــالً البصـــري كســـر اهلـــاء واملـــيم  . يومِهُم الذي –عليِهُم الريح  ٦٠/ ٤١

 ". يومُهُم الذي –عليُهُم الريح "وضمهما األخوان 
٤٣/ ٤٢ /
٥٨/ ٤٤ 

أمـــر  –قيــل هلـــم  –العقــيم مـــا 
 . اهللا هو –ربم 

 . السوسي أدغمهن

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٤٣
 ". الصَّْعـَقة"سائي حذف األلف وأسكن العني الك . الصَّاِعَقة ٤٤
 ". وقوِم نوحٍ " جر امليم البصري واألخوان  . وقوَم نوحٍ  ٤٦
 ". تذَّكَّرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكَّرون ٤٩
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . الذكرى ٥٥
 .غلظ الالم ورش .ظلموا ٥٩
 . �اية سورة الذاريات . يوعدون ٦٠

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نارِ  ١٣
 .غلظ الالم ورش اصلوها ١٣
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . ووقاهم –ءاتاهم  ١٨
 قطع مهزة الوصل وأسكن التاء خمففة وأسكن العـني وأبـدل التـاء نونـاً  . واتـَّبَـَعتـُْهمْ  ٢١



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٤٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". وأتْـبَـْعَناهم"وزاد ألفاً بعدها البصري 

وكسـر التـاء البصــري ". ذريـاتم"زاد ألفـاً بعـد اليـاء البصـري والشــامي  . ذريُتهم بإميان ٢١
 ". ذرياِتم"

 ". بم ذرياِتم"زاد ألفاً بعد الياء وكسر التاء نافع والبصري والشامي  . بم ذريتهم ٢١
 ". ألِتناهم "كثري   كسر الالم ابن . ألَتناهم ٢١
 اهلمــزة أبــدلو ". ال لغــَو فيهــا وال تــأثيمَ "بنامهــا علــى الفــتح الصــاحبان  . ال لغٌو فيها وال تأثيمٌ  ٢٣

 . وهي �اية الثمن األول. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و 

 من سورة النجم ٢٥ -٢٤: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . احلالني محزة ضم اهلاء يف . عليِهم ٢٤
وأبـدل اهلمـزتني وقفـاً . أبدل اهلمزة األوىل السوسـي وشـعبة يف احلـالني . لؤلؤ ٢٤

محزة مع الروم واإلمشام واإلسكان يف الثانيـة، ووافقـه هشـام يف الثانيـة 
 . وقفاً، وهلما أيضاً تسهيل اهلمزة الثانية مع الروم

 . هورش خبلف عن اوقلله األخوان اأماهل . ووقانا ٢٧
 ". ندعوه أنه"فتح اهلمزة نافع والكسائي  . ندعوه إنه ٢٨

 . السوسي ماأدغمه . خزائن ربك –إنه هو  ٣٧/ ٢٨
وأسكن الراء البصري . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . تأُمُرهم ٣٢

، والوجـــــه الثــــــاين للـــــدوري اخــــــتالس "تــــــأمْرهم"خبلـــــف عــــــن الـــــدوري 
 . ضمتها

وأبــدل الصــاد ســيناً هشــام . أشــم الصــاد زايــاً محــزة خبلــف عــن خــالد . وناملصيطر  ٣٧
وقنبــــل وهــــو أحــــد الــــوجهني حلفــــص، والوجــــه الثــــاين حلفــــص وخــــالد 

 .وال خيفى ترقيق الراء لورش. بالصاد كالباقني
 ". َيصعقون"فتح الياء غري عاصم والشامي  . ُيْصَعقون ٤٥
 .غلظ الالم ورش .ظلموا ٤٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها  .واصرب حلكم ٤٨
 . �اية سورة الطور . النجوم ٤٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٤١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٤/ ٣/ ٢/ ١ /

٧/ ٦/ ٥ /
١٠/ ٨/٩ /

١٥/ ١٤ /
١٧/ ١٦ /

٢٢/ ١٩/٢١ /
٢٥/ ٢٤/ ٢٣ 

 –اهلـــــــــوى  –غـــــــــوى  -هـــــــــوى
فاســـــتوى  –القـــــوى  –يـــــوحى 

أدىن  –فتـــــــدىل  –األعلـــــــى  –
املــأوى  –ى املنتهــ –أوحــى  –
العــــزى  –طغــــى  –يغشــــى  –
 –ضـــــــــــــــــــيزى  –األنثـــــــــــــــــــى  –

 . األوىل –متىن  -اهلدى

 . والبصريوقللهن ورش  األخوان أماهلن

يغشـــــــــى الســـــــــدرة  –فـــــــــأوحى  ٢٣/ ١٦/ ١٠
 ". وقفاً "توى  –" وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

 ". ما كذَّب"شدد الذال هشام  . ما َكَذبَ  ١١
 . وسهل اهلمزة محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . دالفؤا ١١

وقللهمـــا ورش مـــع . أمـــال الـــراء واهلمـــزة ابـــن ذكـــوان وشـــعبة واألخـــوان ". معاً "رأى  ١٨/ ١١
 . وأمال اهلمزة فقط البصري. تثليث البدل

 ". أَفـََتْمُرونه"أسكن امليم وحذف األلف الشيخان  . أَفـََتَماُرونه ١٢
١٣/ ١٢ /
٢٠/ ١٨ 

 –الكــــربى  –خــــرى أ –يــــرى 
 . األخرى

 . البصري واألخوان نوأماهل ورش نقلله

وقللهمــا . أمــال الــراء واهلمــزة شــعبة واألخــوان وابــن ذكــوان خبلــف عنــه . رءاه ١٣
 . وأمال اهلمزة فقط البصري. ورش مع تثليث البدل

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املأوى ١٥
 . أماهلا محزة . زاغ ١٧
سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش والوجه الثاين لـه إبـداهلا ألفـاً  . أفرأيتم ١٩

 ". أفريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . مشبعة
 ". الاله"أبدل الكسائي التاء هاء وقفاً  . الالت ١٩
 ". منآَءة"زاد مهزة مفتوحة بعد األلف املكي ووسط املتصل  . مناة ٢٠
 ". ضئزى"مهز الياء ابن كثري  . ضيزى ٢٢
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٢٣
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ٢٣
 . �اية الثمن الثاين . األوىل ٢٥

 من سورة القمر ٨ -٢٦: من الثالثالث
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٦/٢٧/٢٩ /
٣٠/٣١/٣٢ /
٣٣/٣٤/٣٦ /
٣٧/٣٩/٤١ /
٤٢/٤٣/٤٤ /
٤٥/٤٦/٤٨ /
٥٠/٥١/٥٢ /
٥٤/٥٦/ ٥٣ 

 -الـدنيا -"معـاً "األنثـى  -يرضى
 –اتقـــى  - باحلســـىن –اهتـــدى 

 –موســـــى  –وأكـــــدى  –تـــــوىل 
 –األوىف  –ســـــــــــــــــــــــــــــــعى  –وّىف 

 –وأحيـــــا  –وأبكـــــى  –املنتهــــى 
" معــــــاً "األوىل  –وأقــــــىن  –متــــــىن 

 –أهــوى  –وأطغــى  –أبقــى  –
 ما غشى

 . األخوان نالبصري وأماهلو  ورش نقلله

٢٧/٣٠/٣٢ /
٤٣/٤٤/٤٨ /

٥٩/ ٤٩ 

أعلـــم مبـــن  –املالئكـــة تســـمية 
إنـه هـو  –أعلم بكم  -"كله"
 . احلديث تعجبون -"كله"

 . السوسي نأدغمه

٣٤/ ٢٩ /
٥٤/ ٤٨/ ٤١ 

جيـــزاه  –وأعطـــى  –تـــوىل عـــن 
 . فغشاها –أغىن  –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

ا وأبـدل اهلمــزة يـاء سـاكنة األخــوان كسـر البـاء وحـذف األلــف بعـده . كبائر اإلمث ٣٢
 .وال خيفى ترقيق الراء لورش". كِبْري اإلمث"

وكســــر اهلمــــزة ". بطــــون إمِّهــــاتكم"كســــر اهلمــــزة واملــــيم وصــــالً محــــزة  . بطون أُمَّهاتكم ٣٢
وضــم اهلمــزة وفــتح املــيم ابتــداًء ". بطــون ِإمَّهــاتكم"وحــدها الكســائي 

 . اجلميع
. انية نافع خبلـف عـن ورش، ولـه إبـداهلا ألفـاً وجـه ثـانسهل اهلمزة الث . أفرأيت ٣٣

 ". أفريت"وأسقطها الكسائي 
٣٥/٣٨/٤٠ /
٤٧/٤٩/٥٥ 

 –يُـــــــــرى  –أخـــــــــرى  –يـــــــــرى 
 تتمارى -الشِّعرى –األخرى

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها

 . أبدل اهلمزة ألفاً هشام ومحزة وقفاً  . ينبأ ٣٦
 ". وإبراَهام"الياء ألفاً هشام فتح اهلاء وأبدل  . وإبراهيم ٣٧
 ". النَشاَءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النَّْشـَأة ٤٧
وأدغــم نــون التنــوين يف . أمــال األوىل األخــوان وقللهــا البصــري وورش . عاداً األوىل ٥٠

الم ال التعريف وصـًال وشـدد الـالم وأسـقط اهلمـزة ونقـل ضـمتها إىل 
". عـاَدلُّْؤىل"ومهـز الـواو قـالون وصـالً . نـافع والبصـري" عـاَدلُّوىل"الالم 

ويف االبتــــداء لقــــالون . ويف االبتــــداء قرأهــــا قــــالون والبصــــري كحفــــص
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- ٣٤٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
إثبـــات مهـــزة الوصـــل وضـــم / ٢، "أألوىل"كحفـــص / ١: ثالثـــة أوجـــه

أسقط مهزة الوصـل وضـم الـالم / ٣، "أُلْؤىل"الالم بعدها مهزة ساكنة 
ُـــــْؤىل"وبعـــــدها مهـــــزة ســـــاكنة  ـــــة أوجـــــه ابتـــــداء. "ل / ١: وللبصـــــري ثالث

أثبـــــت مهـــــزة الوصـــــل وضـــــم الـــــالم وواو بـــــني الالمـــــني / ٢كحفـــــص، 
ـــــالم وواو بـــــني الالمـــــني / ٣". ألُـــــوىل" أســـــقط مهـــــزة الوصـــــل وضـــــم ال
إثبــات مهـزة الوصــل وضـم الــالم وواو : ولـورش ابتــداء وجهـان". لُـوىل"

ني الالمـني ، مث إسـقاط اهلمـزة وضـم الـالم وواو بـ"أَلُـوىل"بـني الالمـني 
وبــــاقي القــــراء يقرؤو�ــــا كحفــــص . وال تثليــــث للبــــدل لــــورش". لُــــوىل"

 . وصالً وابتداءً 
 ". ومثوداً "نو�ا منصوبة غري عاصم ومحزة  . ومثوداْ  ٥١
 .غلظ الالم ورش .أظلم ٥٢
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املؤتفكة ٥٣
 . �اية سورة النجم . اعبدوا ٦٢

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ٤
الـداعْي إىل "أثبت اليـاء يف الوصـل ورش والبصـري ويف احلـالني البـزي  . الداع إىل ٦

 ." 
 ". ُنْكر"أسكن الكاف ابن كثري  . ُنُكر ٦
فـــتح اخلـــاء وزاد ألفـــاً بعـــدها وكســـر الشـــني خمففـــة البصـــري واألخـــوان  . عاً ُخشَّ  ٧

 ". َخاِشعاً "
 "الداعْي يقول"ويف احلالني املكي أثبت الياء وصالً نافع والبصري،  . الداِع يقول ٨
 . �اية الثمن الثالث . عسر ٨
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 ٥٥ -٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". ففتَّحنا"التاء الشامي  شدد . ففَتحنا ١١
 ". ِعيوناً "كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . ُعيوناً  ١٢

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل أدهى–فتعاطى-"وقفاً "فالتقى  ٤٦/ ٢٩/ ١٢
١٦/١٨/٢١ /
٣٠/٣٧/٣٩ 

صـالً يف نـذر وأثبـت اليـاء و . وقفاً اجلميع) وجهان(فخم الراء ورققها  ". كله"ونذر 
 . املنسقة بالواو ورش

٢٢/ ١٧ /
٤٠/ ٣٢ 

 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل ". كله"القرءان 

 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . كذبْت مثود ٢٣
أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــالون والبصـــري خبلـــف عنـــه  . أءُلقي ٢٥

ل الثانيــة مــن دون إدخــال ورش وســه. وهــو أحــد أوجــه هشــام الثالثــة
وأدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وحقــق . واملكـي وهــو الوجــه الثــاين للبصــري

وحقـــق الثانيـــة البـــاقون مـــن دون . الثانيــة هشـــام وهـــو الوجـــه الثـــاين لــه
 . إدخال وهو الوجه الثالث هلشام

 ". ستعلمون"أبدل الياء تاء الشامي ومحزة  . سيعلمون ٢٦
 -ونبيُهم"محزة وقفاً ) وجهان(مزة ياء مع ضم اهلاء وكسرها أبدل اهل . ونبئهم ٢٨

 ". نبيِهم
 .  احلالني محزة يفاهلاء  ضم . عليِهم ٣١

 –يقولـــــــون حنـــــــن  –آل لـــــــوط  ٥٥/ ٤٤/ ٣٤
 . مقعد صدق

 . السوسي نأدغمه

 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه . ولقد جاء –ولقد صبحهم  ٤١/ ٣٤
 . وان ومحزةذك ابن أماهلا . جاء ٤١
أســــقط إحــــدى اهلمــــزتني مــــع قصــــر األلــــف وتوســــطه قــــالون والبــــزي  . جاء آل فرعون ٤١

وحقق األوىل وسـهل الثانيـة وأبـدهلا ألفـاً ورش وقنبـل وعنـد . والبصري
التســهيل مــع القصــر، واإلبــدال مــع : ذلــك يكــون لقنبــل ثالثــة أوجــه

التســـهيل مـــع القصـــر : ويكـــون لـــورش مخســـة أوجـــه. القصـــر والطـــول
 . والتوسط والطول، واإلبدال مع التوسط والقصر

تســــهيل اهلمــــزة الثانيــــة مــــع الطــــول : وقــــف عليهــــا محــــزة بســــتة أوجــــه . من أولئكم ٤٣
والقصــر، وهــذان الوجهــان علــى كــل مــن التحقيــق والســكت والنقـــل 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . يف اهلمزة األوىل

 ). وجهان(وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها  . وأَمرُّ  ٤٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . لنارِ ا ٤٨
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة القمر . مقتدر ٥٥

 
 



 ٧٨ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢
١٠/١١/٢٤ /
٣٣/٤١/٦٠ 

  –األكمـــــــــــــــــــــــام  –لألنـــــــــــــــــــــــام 
 –األرض  –كـــــــــــــــــــــــــــــــــاألعالم 

 ". معاً "اإلحسان  –األقدام 

لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل
 . والنقل والسكت وقفاً 

وجــر الرحيــان ". واحلــبَّ ذا العصــِف والرحيــانَ "نصــب الثالثــة الشــامي  . واحلبُّ ذو العصِف والرحيانُ  ١٢
 ". انِ واحلبُّ ذو العصِف والرحي"األخوان 

١٤/١٥/٣٣ /
٣٥ 

 –" معــــــــاً "نــــــــاٍر  –كالفخـــــــار 
 . أقطار

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله

 ". ُخيْرَُج منهما"ضم الياء وفتح الراء نافع والبصري  . َخيْرُُج منهما ٢٢
وأبـــدل . أبــدل اهلمـــزة األوىل واواً السوســي وشـــعبة مطلقـــاً ومحــزة وقفـــاً  . اللؤلؤ ٢٢

يــة وقفـاً محــزة وهشــام مـع اإلســكان والـروم واإلمشــام، وهلمــا اهلمـزة الثان
 . تسهيلها مع الروم

 . أماهلا دوري الكسائي . اجلوارِ  ٢٤
ْنَشَئاتُ  ٢٤

ُ
 ". املْنِشَئاتُ "كسر الشني محزة وشعبة خبلف عنه  . امل

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل ". وقفاً "وجىن  –ويبقى  ٥٤/ ٢٧
حلمـزة السـكت خبلـف عـن و . مـع ترقيـق الـراء مطلقاً  لورش فيها النقل ". معاً "كرام اإل  ٧٨/ ٢٧

 . وأماهلا ابن ذكوان خبلف عنه. خالد وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شأن ٢٩
 ". سيَـْفرُغ"أبدل النون ياء الشيخان  . سنَـْفرُغ ٣١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأثبت األلف وقفاً النحويان ". أيُه الثقالن"ضم اهلاء وصًال الشامي  . أيه الثقالن ٣١

 ". أيهْ "والباقون باهلاء ساكنة ". أيها"
 ". ِشواظٌ "كسر الشني املكي  . ُشواظٌ  ٣٥
 ". وحناسٍ "جر السني الصاحبان  . وحناسٌ  ٣٥
 . أشبع مدها اجلميع وصالً ووقفاً  . وال جآنٌّ  ٣٩
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه ألخوانا أماهلا . بسيماهم ٤١

 . السوسي ماأدغمه عينان نضاختان –يكذب با  ٦٦/ ٤٣
 فحلمــــزة الســــكت خبلــــف عــــن خلــــو . ورشوتـــــثليث البــــدل لــــ النقــــل . مْن إستربق –محيٍم َءان  ٥٤/ ٤٤

 . وقفاً  عدمهوصًال، والنقل و 
 . أماهلا محزة . خاف ٤٦

إذا ضـــم املـــيم يف : ئي يف هـــاتني الكلمتـــني قـــراءتني عكســـيتنيللكســـا ". معاً "مل يطمثهن  ٧٤/ ٥٦
وإذا  ". مل يطِمـــثهن –مل يطُمـــثهن "الكلمـــة األوىل كســـرها يف الثانيـــة 

 ". مل يطُمثهن –مل يطِمثهن "كسر امليم يف األوىل ضمها يف الثانية 
 ". ذو اجلالل "رفعها الشامي بالواو  . ذي اجلالل ٧٨
 . وهي �اية الثمن اخلامس. الرمحن �اية سورة . اإلكرام ٧٨

 
 



  ٧٤ -١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه مرفوعة–ممنوعة–رافعة–الواقعة ١/٣/٣٣/٣٤
٨/ ٧/ ٢ /
٣٢/ ١٥/ ١٣ 

ـــــــــة  –ثالثـــــــــة  –كاذبـــــــــة  امليمن
موضــونة  -"كلـه"ثلــة  –"معـاً "
 . كثرية  –

 . ن الكسائي وقفاً أماهل

وأماهلمـا ". املَشـمة"أسقط اهلمزة ونقـل حركتهـا إىل الشـني محـزة وقفـاً  ". معاً "املْشَئمة  ٩
 . الكسائي وقفاً 

 )وجهان(ووقف محزة بتسهيل اهلمزة وبإسقاطها . ثلث البدل ورش . متكئني ١٦
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . سوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ال اهلمزة أبدل . كأس ١٨
 ". يـُنـَْزفون"فتح الزاي غري الكوفيني  . يـُْنزِفون ١٩
 ". وحوٍر عنيٍ "جر الكلمتني الشيخان  . وحوٌر عنيٌ  ٢٢
وأبـــدل . شـــعبة مطلقـــاً ومحــزة وقفـــاً و  السوســي ألوىل واواً ا اهلمـــزة أبــدل . اللؤلؤ ٢٣

م واإلمشـام، وهلمـا الثانيـة وقفـاً محـزة وهشـام مـع اإلسـكان والـرو  اهلمـزة
 . الرومتسهيلها مع 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أنَشْأناهن ٣٥
 . سهل محزة اهلمزة وقفاً مع طول األلف وقصره . إنشاءً  ٣٥
 ". ُعْرباً "أسكن الراء شعبة ومحزة  . ُعرُباً  ٣٧
وأدخـل ألفــاً . بصــريالقـالون و بــني اهلمـزتني وســهل الثانيـة  ألفـاً  أدخـل . أِئذا ٤٧

دخـــال إســـهل الثانيـــة مـــن دون و . مهشـــابـــني اهلمـــزتني وحقـــق الثانيـــة 
 . املكيورش و 

 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٤٧
وأدخــل ألفــاً بــني . بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة أبــو عمــرو ألفــاً  أدخــل . أءنا ٤٧

وأسـقط مهـزة . املكـيل وسـهل الثانيـة مـن دون إدخـا. اهلمزتني هشـام
 ". إنا" والكسائي نافعاالستفهام 

 . وثلث البدل ورش". أْو ءابآؤنا"أسكن الواو قالون وابن عامر  . أَو ءابآؤنا ٤٨
 . ثلث البدل ورش . آلكلون ٥٢
تسهيل اهلمزة ما بينهـا وبـني الـواو، مث إبـداهلا : حلمزة وقفاً ثالثة أوجه . فمالئون ٥٣

 ". فماُلون"مث إسقاطها مع ضم الالم ، "فماليون"ياء 
 ". َشْربَ "فتح الشني االبنان والنحويان  . ُشْربَ  ٥٥

٦٠/  ٥٧ /
٧٣ 

اخلــــالقون حنــــن  –الــــدين حنــــن 
 . املنشئون حنن –

 . السوسي أدغمهن

٦٣/ ٥٨ /
٧١/ ٦٨ 

سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش والوجه الثاين لـه إبـداهلا ألفـاً  . أفرأيتم
 ". أفريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . ةمشبع

٦٤/ ٥٩ /
٧٢/ ٦٩ 

الثانيـة وأدخـل ألفـاً بينهمـا قـالون والبصـري وهشـام علـى  اهلمـزة سهل ". كله"ءأنتم 
وسـهل الثانيـة . ال مـع التحقيـقدخـلـه اإل الثـاينأحد وجهيـه، والوجـه 

 . ألفاً وجه ثان إبداهلامن دون إدخال املكي وورش وله 
 ". قَدْرنا"خفف الدال ابن كثري  . ْرناَقدَّ  ٦٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". النَشاَءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النشأة ٦٢
حلمــزة الســكت و . ولــه فيهــا األوجــه األربعــة مطلقــاً  ورشا لــيهــل فالنقــ . األوىل ٦٢

 األخــوان أماهلــاو . خبلــف عــن خــالد وصــًال، والنقــل والســكت وقفــاً 
 . عنه وقللها البصري وورش خبلف

 ". تذَّكَّرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكَّرون ٦٢
، "فكهــــونت وفظلــــتُم "وصــــل املــــيم بــــواو املكــــي وقــــالون خبلــــف عنــــه  . فظلتم تفكهون ٦٥

وشدد التاء البزي وصالً وأشـبع صـلة املـيم خبلـف عنـه، والوجـه الثـاين 
 . له كالباقني بتخفيف التاء

 ". أإنا ملغرمون "االستفهام شعبة  زاد مهزة . إنا ملغرمون ٦٦
 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل حنن ٦٧
 . �اية الثمن السادس . العظيم ٧٤

 من سورة الحديد ١٥ -٧٥: ن السابعالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

تصــــــــــــــلية  –أقســــــــــــــم مبواقــــــــــــــع  ٩٤/ ٧٥
 . جحيم

 . السوسي ماأدغمه

 ". مبَْوِقعِ "لف األخوان أسكن الواو وحذف األ . مبََواِقعِ  ٧٥
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . لقرءان ٧٧
 ". وجنه"وقف عليها املكي والنحويان باهلاء  . وجنَّتُ  ٨٩
 ". هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلُو ٩٥
 . �اية سورة الواقعة . العظيم ٩٦

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان "كله"وهو  ١/٢/٣/٤/٦
١٤/ ١٢/ ٤ /

١٥ 
 –بلـــــى  –يســـــعى  –اســـــتوى 
 . موالكم –مأواكم 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . السوسي ماأدغمه . فضرب بينهم –يعلم ما  ١٣/ ٤
 ". تـَْرِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  . تـُْرَجعُ  ٥
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نهارِ ال ٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُأِخذ ميثاُقكم"ضم اهلمزة وكسر اخلاء ورفع القاف البصري  . َأَخَذ ميثاَقكم ٨
 ". يـُْنزِلُ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . يـُنَـزِّلُ  ٩
 "لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش . لرءوف ٩
 . رقق الراء ورش . ِمرياثُ  ١٠
 ". وكٌل وعد"رفع الالم الشامي  . وكالً وعد ١٠
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . احلسىن ١٠
. وحـــذف األلـــف وشـــدد العـــني االبنـــان. رفـــع الفـــاء الثالثـــة واألخـــوان . فيَضاِعَفه ١١

وقــــــرأ . نللمــــــدين والبصــــــري واألخــــــوا" فيضــــــاِعُفه: "فتكــــــون قــــــراءتم
 . الشامي" فيضِِّعَفه"وقرأ . ابن كثري" فيضِِّعُفه"

. واإلمالـــــــة وقفـــــــاً للبصـــــــري واألخـــــــوين. فيهـــــــا وقفـــــــاً التقليـــــــل لـــــــورش . ترى املؤمنني ١٢
 . وللسوسي وصالً الفتح واإلمالة

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشراكم ١٢
 "أَْنِظُرونا"مفتوحة وكسر الظاء محزة أبدل مهزة الوصل مهزة قطع  . اْنظُُرونا ١٣
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ١٣
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٤
. أسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـزي والبصـري . جاَء أَمر ١٤

 . ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل مع التسهيل واإلبدال يف الثانية 
ورش والسوسي واواً  اهلمزة أبدلو ". ال تؤخذ"أبدل الياء تاء الشامي  . ال يؤخذ ١٥

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . وبئس ١٥
 . �اية الثمن السابع . املصري ١٥

  ٢٩ -١٦: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". نزَّل"زاي غري حفص ونافع شدد ال . وما نـََزل ١٦
 . وصالً ووقفاً ) وجهان(غلظ الالم ورش ورققه  . فطال ١٦
 وضـمهما األخـوان". علـيِهِم األمـد"لبصـري ا وصـالً هلاء وامليم ا كسر . عليِهُم األمد ١٦

 ". عليُهُم األمد"
 ". تاملَصدقا –املَصدقني "خفف الصاد فيهما املكي وشعبة  . املصدقات –املصدقني ١٨
 ". يَضعِّف"حذف األلف وشدد العني االبنان  . يضاعف ١٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل "وقفا"بعيسى  -"معاً "الدنيا  ٢٧/ ٢٠

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . فرتاه ٢٠
 ". وُرضوان"ضم الراء شعبة  ". معاً "ورِضوان  ٢٧/ ٢٠
 . السوسي ماأدغمه . اهللا هو –العظيم ما  ٢٤/ ٢٢

وحــــذف األلــــف بعــــد اهلمــــزة البصــــري . فيهــــا لــــورش األوجــــه األربعــــة . ءاتاكم ٢٣
 . وأمال األلف بعد التاء األخوان". أتاكم"

 ". بالَبَخل"اء واخلاء الشيخان فتح الب . بالُبْخل ٢٤
افع والشـــامي وأســـقط الضـــمري هـــو نـــ. أدغـــم اهلـــاء يف اهلـــاء السوســـي . اهللا هو الغين ٢٤

 ". اهللا الغين"
 ". برْسِلنا –رْسَلنا "أسكن السني فيهما البصري  . برُسِلنا –رُسَلنا  ٢٧/ ٢٥

 . أماهلا الدوري . للناس ٢٥
 ". وإبراَهام"فتح اهلاء وأبدل الياء بعد اهلاء ألفاً هشام  . وإبراهيم ٢٦
 ". ةالنبوءَ "خفف الواو وزاد مهزة بعدها نافع  . النبوَّة ٢٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . ءاثارِهم ٢٧
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل . رأفة ٢٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . ويغفر لكم ٢٨
 .وحلمة وقفاً اإلبدال والتحقيق". ليال"أبدل ورش اهلمزة ياء مفتوحة  . لئال ٢٩
وهـــي �ايـــة الـــثمن الثـــامن، و�ايـــة اجلـــزء الســـابع . ورة احلديـــد�ايـــة ســـ . العظيم ٢٩

 . والعشرون

//// 
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 الجزء الثامن والعشرون



  ١٣ – ١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد مسع ١
وفــتح اليــاء ". يَظَّــاَهرون"اء الشــامي واألخــوان فــتح اليــاء واهلــاء وشــدد الظــ ". معاً "يُظَاِهرون  ٣/  ٢

 "يَظَّهَّرون"وشدد الظاء وأسقط األلف وشدد اهلاء مفتوحة الثالثة 
وســــهل اهلمــــزة ورش مــــع ". الــــآلءِ "حــــذف اليــــاء بعــــد اهلمــــزة الثالثــــة  . الآلئي ٢

الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا 
وللبـزي والبصـري تسـهيلها مـع التوسـط والقصـر، . شبعياء مع املد امل

وحققهـا . وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع مد األلف املشـبع وصـالً ووقفـاً 
ووقــف محــزة عليهــا بتســهيل . قــالون وقنبــل مــن دون يــاء وصــالً ووقفــاً 

 . اهلمزة مع املد والقصر
 –يعلـــــــم مـــــــا  -فتحريـــــــر رقبـــــــة ١١/ ٨/ ٧/ ٣

 قيل لكم –الذين �وا 
 . السوسي هنأدغم

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله ". معاً "وللكافرين  ٥/ ٤
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . أدىن –أحصاه  ٧/ ٦

٩/ ٨/ ٧ /
١٣/ ١٢/ ١٠ 

 –" معــــــاً "النجــــــوى  –جنــــــوى 
 ". معاً "جنواكم  –التقوى 

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل

قــــدم النــــون ســــاكنة وأخــــر التــــاء وأســــقط األلــــف وضــــم اجلــــيم محــــزة  . ويـَتَـَناَجون ٨
 ".ويْنَتُجون"

 ". ومعصيه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  ". معاً "ومعصيت  ٩/  ٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءوك ٨

 .غلظ الالم ورش .الصالة -يصلو�ا ٨/١٣
 ". لُيْحزِن"الزاي املدين  ضم الياء وكسر . لَيْحُزنَ  ١٠
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي ". معاً "قيل  ١١
 ". اْلِلس"أسكن اجليم وأسقط األلف غري عاصم  . اَلاِلس ١١
كســر الشــني فيهمــا الصــاحبان واألخــوان وهــو أحــد الــوجهني لشــعبة  . انشزوا فانشزوا ١١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
والوجـه اآلخـر لشـعبة ". زوااِنِشـزوا فانِشـ"مع كسر مهزة الوصـل ابتـداء 

 . ضم الشني كنافع والشامي وحفص
أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون والبصــري وهشــام وهــو  . أأشفقتم ١٣

وســهل . أحــد الــوجهني لـــه، والوجــه الثــاين لـــه اإلدخــال مــع التحقيــق
اهلمـزة مــن دون إدخـال املكــي وورش وهـو أحــد الـوجهني لـــه، والوجــه 

 . له إبداهلا ألفاً  الثاين
 . �اية الثمن األول . تعملون ١٣

 من سورة الحشر ١٠ -١٤: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ١٧
 . كسر السني احلرميان والنحويان . وحيَسبون ١٨

قلــــــــوِبُم  –علـــــــيِهُم الشـــــــيطان  ٢٢/ ١٩
  .اإلميان

قلـوِبِم اإلميـان  –عليِهِم الشـيطان " البصري  وصالً اهلاء وامليم  كسر
 ". قلوبُُم اإلميان –عليُهُم الشيطان " وضمهما األخوان". 

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . فأنساهم ١٩
 ". ورسلَي إن "فتح الياء وصالً نافع والشامي  . ورسلْي إن ٢١
 . السوسي ماأدغمه اهللا همحزب  –أولئك كتب ٢٢
 . �اية سورة الادلة . املفلحون ٢٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ١

 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله النارِ  –األبصارِ –"معاً "ديارِهم  ٣/٨/ ٢
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . �اكم–اليتامى  –فأتاهم  ٧/ ٢

 . السوسي اأدغمه . وقذف يف ٢
علـــــــــــيِهم  –قلـــــــــــوِبُم الرُّْعـــــــــــَب  ٣/ ٢

 . اجلالء
وضــم . وضـمهما األخــوان البصــري وصــالً  فيهمـا اهلـاء واملــيم كسـر

 ". الرُُّعب"عني الرعب الشامي والكسائي 
 ". بُونُخيَرِّ "فتح اخلاء وشدد الراء البصري  . ُخيْرِبُون ٢
 ". بِيوتم"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتم ٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٥٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . القرىب –الدنيا  ٧/ ٣

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٧
 لــه باليــاء  والوجــه الثــاين". تكــون"أبــدل اليــاء تــاء هشــام خبلــف عنــه  . يكوَن ُدولةً  ٧

 ". ُدوَلةٌ "ورفع دولة هشام . كالباقني
القصـر مـع الفـتح، والتوسـط مـع التقليـل، : فيها األوجه األربعة لورش . ءاتاكم الرسول ٧

 . وأماهلا األخوان. والطول مع الفتح والتقليل
 ". وُرضواناً "ضم الراء شعبة  . ورِضواناً  ٨
 .  يف احلالني محزة اهلاء ضم . إليِهم ٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءوا ١٠
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . اغفر لنا ١٠
 "رؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش . رءوف ١٠
 . �اية الثمن الثاين . رحيم ١٠

 من سورة الممتحنة  ٦ -١١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٦/ ١١ /
١٩/٢٤ 

  –قـال لإلنسـان  –الذين نافقوا 
 املصور له –كالذين نسوا 

 . السوسي أدغمهن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "قرى  ١٤
وأمـال ". ِجـَدار"كسر اجليم وفـتح الـدال وزاد ألفـاً بعـدها الصـاحبان  . ُجُدرٍ  ١٤

 . األلف البصري
 ". حتِسبهم"يان كسر السني احلرميان والنحو  . حتَسبهم ١٤

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . احلسىن –شىت  ٢٤/ ١٤
 ". إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إْين أخاف ١٦

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله ". معاً "الناِر  ٢٠/ ١٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . فأنساهم ١٩
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢١
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٢١
 . أماهلا دوري الكسائي البارئ ٢٤
 . �اية سورة احلشر . احلكيم ٢٤

   



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءكم ١
 . أماهلا الكسائي . مرضايت ١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . إليِهم ١
 . مد ألف أنا نافع مداً منفصالً  . وأنا أعلم ١

 . السوسي أدغمهن اهللا هو–املصري ربنا –أعلم مبا  ٦/ ٤/ ١
 . أدغمها ورش والبصري والشامي واألخوان . فقد ضل ١
الفـــاء وضـــم اليـــاء وفـــتح ". يـُْفَصـــل"ضـــم اليـــاء وفـــتح الصـــاد الثالثـــة  . يـَْفِصل ٣

ـــل"وشـــدد الصـــاد مفتوحـــة الشـــامي  وضـــم اليـــاء وفـــتح الفـــاء ". يـَُفصَّ
 ". يـَُفصِّل"وشدد الصاد مكسورة الشيخان 

 ". ِإسوة"كسر اهلمزة غري عاصم  ". معاً "ُأسوة  ٦/  ٤
 ". إبراهام"فتح اهلاء وأبدل الياء بعدها ألفاً هشام  . يف إبراهيم ٤
إبـدال اهلمـزة : ٣/ ٢/ ١: بإثين عشر وجهاً وقف عليها هشام ومحزة  . بُرءاؤا ٤

تســـهيل اهلمـــزة مـــع املـــد : ٥/ ٤ألفـــاً مـــع القصـــر والتوســـط والطـــول، 
إبـــدال اهلمـــزة واواً مـــع املراتـــب الثالثـــة يف املـــد، : ٨/ ٧/ ٦والقصـــر، 

والقصـــــر مـــــع / ١٢مث املراتـــــب الثالثـــــة مـــــع اإلمشـــــام، : ١١/ ١٠/ ٩
ومــــد ورش . قــــوالً واحــــداً  وقفــــاً تســــهيل اهلمــــزة األوىلوحلمــــزة . الــــروم

 . األلف مشبعاً قوالً واحداً 
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة مسا . البغضاء أبداً  ٤
 . ال خالف بني القراء فيها . قول إبراهيم ٤
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر لنا ٥
 . �اية الثمن الثالث . احلميد ٦

 رة الصفمن سو  ١٤ -٧: ثمن الرابعال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن "معاً "ينهاكم  -"وقفاً "عسى  ٨/ ٧
 . البصري ودوري الكسائي نوأماهل ورش نقلله "معاً "الكفار  -"معاً "ديارِكم  ١١/ ٨/٩/١٠

 . محزة يف احلالني فيهما اهلاء ضم . عليِهم –إليِهم  ٨/١٣
 ". أن تَّولوهم"شدد التاء وصالً البزي  . أن تولوهم ٩

 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل . جاءك –جاءكم  ١٢/ ١٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
الكفــــــار ال  –أعلــــــم بإميــــــا�ن  ١٠

 . حيكم بينكم –هّن 
 . السوسي أدغمهن

 ". ُمتَسِّكوا"فتح امليم وشدد السني أبو عمرو  . ُمتِْسكوا ١٠
 ". وَسلوا"والكسائي  أسقط اهلمزة وفتح السني املكي . واسئلوا ١٠
، ولـه تسـهيل "النيبُء إذا"خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها نافع  . النيبُّ إذا ١٢

 ). وجهان(اهلمزة الثانية وإبداهلا 
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . استغفر هلن ١٢
 . �اية سورة املمتحنة . أصحاب القبور ١٣

 
 



 البيان لمةالك رقم اآلية
 ". مل  –ملْه "وقف على مل بإثبات هاء السكت وحذفها البزي  . مل تؤذونين –مل تقولون  ٥/ ٢

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهل ". معاً وقفاً "عيسى  –موسى  ١٤/ ٦/ ٥
 . أماهلا محزة . زاغوا ٥
 . ونافع خبلف عن قالون أماهلا ابن ذكوان والنحويان وقللها محزة . التوراة ٦
 ". بعدَي امسه"فتح الياء وصالً الثالثة وشعبة  . بعدْي امسه ٦
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ٦
 ". َساِحر"فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء الشيخان  . ِسْحرٌ  ٦
 .غلظ الالم ورش .أظلم ٧

 –أرســـل رســـوله  –أظلـــم ممـــن  ١٤/ ٩/ ٧
 . حنن نو احلواري

 . السوسي أدغمهن

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . وأخرى –افرتى  ١٣/ ٧
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . باهلدى –يدعى  ٩/ ٧

التسـهيل واإلبـدال : ثلث البدل ورش ووقف عليهـا محـزة بثالثـة أوجـه . ليطفئوا ٨
 . واإلسقاط

 " ومتمٌّ نورَُه "ونصب الراء نافع والبصري والشامي وشعبة  نون امليم . متمُّ نورِهِ  ٨
 ". تـَنجِّيكم" فتح النون وشدد اجليم ابن عامر  . تـُْنِجيكم ١٠



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من
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 البيان لمةالك رقم اآلية
 . أدغمها البصري خبلف الدوري . يغفر لكم ١٢
أنصــاراً لِلَّــه  "نــون الــراء منصــوبة وزاد الم اجلــر يف لفــظ اجلاللــة الثالثــة  . أنصاَر اهللا كما ١٤

 ". اكم
وال  وأمـال األلـف دوري الكسـائي". أنصـارَي إىل"فتح الياء وصالً املـدين  . أنصارْي إىل ١٤

 .تقليل فيه لورش
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة الصف . ظاهرين ١٤

 



 من سورة المنافقون ٨ -١: الخامسالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٢
 –العظــــيم مثــــل  –قبــــل لفــــي  ١١/ ٥/ ٢

 . التوراة مث –اللهو ومن 
 . خبلف له يف األخرية السوسي أدغمهن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ٣
ووصل اهلاء ابن كثـري . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و  اهلمزة أبدل . يؤتيه ٤

 ". يؤتيه"

إبـــدال اهلمـــزة ألفـــاً مـــع : عليهـــا محـــزة وهشـــام باألوجـــه اخلمســـة وقـــف . يشاءُ  ٤
 . املراتب الثالثة مث تسهيلها مع املد والقصر

 . ذكوان والنحويان وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون ابن أماهلا . ةاالتور  ٥
 . وابن ذكوان خبلف عنه أماهلا البصري ودوري الكسائيش و ور  قللها . احلمارِ  ٥
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بئس ٥
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٦

 . غلظ الالم ورش . الصالة -للصالة ١٠/ ٩
 . �اية سورة اجلمعة . الرازقني ١١

 


 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءك ١

 . السوسي ماأدغمه . قيل هلم –فطبع على  ٥/ ٣
 ". خْشبٌ "أسكن الشني قنبل والنحويان  . ُخُشبٌ  ٤
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٤
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٤
 . ري وورش خبلف عنهدو وقللها ال األخوان أماهلا . أىن ٤
 . القاف ضمة هشام والكسائي كسر أشم . قيل ٥

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . تستغفر هلم –يستغفر لكم  ٦/ ٥
 ". َلَوْوا"خفف الواو األوىل نافع  . َلوَّْوا ٥
 . ثلث البدل ورش وسهل اهلمزة محزة وقفاً  . رءوسهم ٥
 . �اية الثمن اخلامس . ال يعلمون ٨

 من سورة التغابن ١٨ -٩: السادس الثمن
 انالبي الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها أبو احلارث . يفعْل ذلك ٩
 ". وَأُكونَ "زاد واواً بعد الكاف ونصب النون أبو عمرو  . وَأُكنْ  ١٠
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً و اهلمز  أبدل . يؤخر ١١
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١١
. زي والبصـريأسقط إحدى اهلمزتني مـع القصـر والتوسـط قـالون والبـ . جاء أجلها ١١

ورش ) وجهـــــان(وحقـــــق األوىل وســـــهل الثانيـــــة وأبـــــدهلا مـــــداً طبيعيـــــاً 
 . وقنبل

 وهي �اية سورة املنافقون". يعملون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة شعبة  . تعملون ١١



 البيان الكلمة رقم اآلية
إال هـو  –يعلم ما  –خلقكم  ١٣/ ٤/ ٢

 . وعلى
 . السوسي أدغمهن

 ". رْسلهم"أسكن السني البصري  . ُسلهمر  ٦
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . بلى –" وقفاً "واستغىن  ٧/ ٦

 ". نُدخله –ُنكفر "أبدل الياء فيهما نوناً نافع وابن عامر  . ويُدخله –ُيكفر  ٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يَضعِّْفه"األلف وشدد العني االبنان أسقط  . يضاعفه ١٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . ويغفر لكم ١٧
 . وهي �اية الثمن السادس. �اية سورة التغابن . احلكيم ١٨

 



  ١٢ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

، وســـهل اهلمـــزة "النـــيبُء إذا"ا خفـــف اليـــاء وزاد مهـــزة مضـــمومة بعـــده . النيبُّ إذا ١
 ). وجهان(الثانية مث أبدهلا نافع 

 .غلظ الالم ورش .ظلم -طلقتم ١
 ". بِيوتن"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتن ١
 ". مبيَّنة"اء املكي وشعبة يفتح ال . مبيِّنة ١
 . واألخوان يشامالو  البصريورش و  أدغمها . فقد ظلم ١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ٣
 ". بالٌغ أمَره"نون الغني ونصب الراء غري حفص  . بالُغ أْمرِه ٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جعل ٣
وســــهل اهلمــــزة ورش مــــع ". الــــآلءِ "حــــذف اليــــاء بعــــد اهلمــــزة الثالثــــة  . الآلئي يئسن ٤

مع الطول والقصر، وإبداهلا  الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل
وللبـزي والبصـري تسـهيلها مـع التوسـط والقصـر، . ياء مع املد املشبع

وهلمـا إبــداهلا يــاء ســاكنة مــع إدغــام اليــاء يف يــاء يئســن وإظهارهــا مــع 
. وحققهـا قـالون وقنبـل مـن دون يـاء وصـالً ووقفـاً . مـد األلـف املشـبع

 . ووقف محزة عليها بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر
وســــهل اهلمــــزة ورش مــــع ". الــــآلءِ "حــــذف اليــــاء بعــــد اهلمــــزة الثالثــــة  . والآلئي مل ٤

الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا 
وللبـزي والبصـري تسـهيلها مـع التوسـط والقصـر، . ياء مع املد املشبع

وحققهـا . وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع مد األلف املشـبع وصـالً ووقفـاً 
ووقــف محــزة عليهــا بتســهيل . قــالون وقنبــل مــن دون يــاء وصــالً ووقفــاً 

 . اهلمزة مع املد والقصر
 . السوسي ماأدغمه . أمر ربا –حيث سكنتم ٨/  ٦
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، والوجـــه الثـــاين لـــه ورش والسوســـي مطلقـــاً ومحـــزة وقفـــاً ة اهلمـــز  أبـــدل . وأِمتروا ٦

 . حتقيقها كالباقني
 . ماهلا البصري واألخوانوأ ورش قللها . أخرى ٦
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . ءاتاها –ءاتاه  ٧
 ". وكآِئن"زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء املكي  . وكأين ٨
 ". ُنُكراً "ضم الكاف نافع وابن ذكوان وشعبة  . ُنْكراً  ٨
 ". ناتمبيَّ " فتح الياء الثالثة وشعبة  . مبيِّنات ١١
 ". نُدخْله"أبدل الياء نوناً املدين والشامي  . يُدخْله ١١
 . �اية سورة الطالق وهي �اية الثمن السابع . علماً  ١٢

 



  ١٢ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

  ".النيبءُ "خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها نافع  ". معاً "النيبُّ  ٩/ ١
 ". مل –ملْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . مل ١

 وله اخللف يف طلقكن يف إدغام القاف يف الكاف السوسي أدغمهن طلقكن –اهللا هو  –حترم ما  ٥/ ٤/ ١
 . أماهلا الكسائي . مرضات ١

عســـــــى  –مـــــــواله  –مـــــــوالكم  ٢/٤/٥/٨/٩
 . مأواهم –يسعى  –" معاً "

 . هن ورش خبلف عنهوقلل األخوان أماهلن

، وســهل اهلمـــزة "النـــيبُء إىل"خفــف اليـــاء وزاد مهــزة مضـــمومة بعــدها  . النيبُّ إىل ٣
 ). وجهان(الثانية وأبدهلا املدين 

 ". َعَرف"خفف الراء الكسائي  . َعرَّف ٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . فقد صغت ٤
 ". ظَّاهراتَ "شدد الظاء غري الكوفيني  . وإن َتظَاهرا ٤
وفــتح اجلــيم والــراء وزاد مهــزة مكســورة ". َجربيــلو "ي املكــ اجلــيم فــتح . وجربيل ٤

عــدها ب فـتح اجلـيم والـراء وزادو ". َجربَئِـلو "بة حـذف اليـاء شـعو  بعـدها
 ". َجربَئِيلو "ن مهزة مكسورة األخوا

 .غلظ الالم ورش .طلقكن ٥
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َله"رو فتح الباء وشدد الدال نافع وأبو عم . يـُْبِدله ٥  ". يـَُبدِّ
 ". ُنُصوحاً "ضم النون شعبة  . َنُصوحاً  ٨
 ". النيبءَ "خفف الياء وزاد مهزة مفتوحة بعدها املدين  . النيب ٨
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . واغفر لنا ٨
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٩
 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر  أشم . وقيل ١٠
ألنــــه مــــن  وال ترقيــــق لــــورش يف الــــراء. أماهلــــا ابــــن ذكــــوان خبلــــف عنــــه . عمران ١٢

 . األمساء األعجمية
" كســـر الكـــاف وفـــتح التـــاء وزاد ألفـــاً بعـــدها غـــري حفـــص والبصـــري  . وُكُتِبه ١٢

 ". وِكَتاِبه
 و�اية الثمن الثامن، واجلزء الثامن والعشرون. �اية سورة التحرمي . القانتني ١٢

//// 
 

 الجزء التاسع والعشرون



 ٣٠ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". وْهي -وْهو"أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان  . وِهي –وُهو  ١/٢/٤/٧/١٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى يف ٣
 ". تفوُّت"أسقط األلف وشدد الواو الشيخان  . تفاوت ٣
 ورشوقلــل الــراء . وهشــام واألخــوان البصــري أدغــم الــالم يف التــاء . هل ترى ٣

 . وأماهلا البصري واألخوان
 . والشامي خبلف عن ابن ذكوان واألخوان البصري أدغمها . ولقد زينا ٥
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٥
وأدغـــم ". يـــزتكـــاُد متَّ "البـــزي مـــع إظهـــار الـــدال الً شـــدد تـــاء متيـــز وصـــ . َتكاُد َمتيز ٨

 . الدال يف التاء السوسي
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . مىت –أهدى  –بلى  ٢٥/ ٢٢/ ٩
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 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءنا ٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءنا ٩
 ". اً فُسُحـق"ضم احلاء الكسائي  . فُسْحـقاً  ١١

١٥/ ١٤ /
٢٣/ ٢١/ ١٨ 

 –"معـاً "جعـل لكـم  –يعلم من 
 يرزقكم –كان نكري 

 . السوسي أدغمهن

أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــالون والبصـــري وهـــو أحـــد  . النشور ءأمنتم ١٦
وســـهل . الـــوجهني هلشـــام، والوجـــه الثـــاين لـــه اإلدخـــال مـــع التحقيـــق

ـــــه، اهلمــــزة مــــن دون إدخــــال ابــــن كثــــري وورش  وهــــو أحــــد الــــوجهني ل
ــــه إبـــداهلا ألفـــاً مـــداً طبيعيـــاً  ولقنبـــل وصـــالً مبـــا قبلهـــا . والوجـــه الثـــاين ل

 ". النشور َوأمنتم "إبداهلا واواً مع تسهيل الثانية 
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة ". معاً "السماِء أَن  ١٧/ ١٦
 ". نكريي أومل  –نذيري ولقد " زاد فيهما ياء وصالً ورش . نكري –نذير  ١٨/ ١٧

، وللــدوري إخــتالس ضــمتها وجــه "ينُصــرْكم " أســكن الــراء البصــري  . ينُصرُكم ٢٠
 . ثان

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٢٢
 . أشم كسرة السني ضمة نافع وابن عامر والكسائي . سيئت ٢٧
 . والكسائيالقاف ضمة هشام  ةكسر  أشم . وقيل ٢٧

ســهل اهلمــزة الثانيــة نــافع خبلــف عــن ورش، والوجــه الثــاين لـــه إبــداهلا  ". معاً "أرأيتم  ٣٠/ ٢٨
 ". أريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . ألفاً 

فتســــقط منعــــاً اللتقــــاء ". إن أهلكــــِينْ اهللا"أســــكن اليــــاء وصــــالً محــــزة  . إن أهلكِينَ اهللا ٢٨
  .الساكنني ويرقق لفظ اجلاللة

 ". معْي أو"أسكن الياء شعبة واألخوان  . معَي أو ٢٨
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٢٨
 ". فسيعلمون من"أبدل التاء ياء الكسائي  . فستعلمون من ٢٩
 . وهي �اية الثمن األول. �اية سورة امللك . معني ٣٠

 
 



  ٥٢ -١: الثمن الثاني
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 . أدغم النون يف الواو الشامي وشعبة والكسائي وورش خبلف عنه . ن والقلم ١

أعلــــم باملهتــــدين  –أعلــــم مبــــن  ٤٤/ ٣٣/ ٧
 –يكـذب بـذا  –أكرب لو  –

 . احلديث سنستدرجهم

 . السوسي أدغمهن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ٧
وأدخـل ألفـاً بـني ". أأن كـان"استفهام الشامي وشـعبة ومحـزة زاد مهزة  . أن كان ١٤

اهلمزتني مع تسهيل الثانية هشام وسـهل الثانيـة مـن دون إدخـال ابـن 
 . ذكوان

٣٢/ ١٥ /
٥٠/ ٤٨ 

 –نـــــــادى  –عســـــــى  –تتلـــــــى 
 . فاجتباه

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". أُن اغدوا" ضم النون احلرميان والشامي والكسائي . أِن اغدوا ٢٢
 .غلظ الالم ورش .فانطلقوا ٢٣
 . أدغمها الكسائي . بل حنن ٢٧
لنا"فتح الباء وشدد الدال املدين والبصري  . أن يـُْبِدلنا ٣٢  ". أن يـَُبدِّ
ا ختريون ٣٨

َ
ريون"شدد التاء وصالً البزي مع املد املشبع  . مل  ". ملآ ختَّ

 . عن الدوريخبلف   البصري أدغمها . فاصرب حلكم ٤٨
 ". ليَـْزلِقونك"فتح الياء نافع  . لَيـُْزلِقونك ٥١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . بأبصارِهم ٥١
 . وهي �اية الثمن الثاين. �اية سورة القلم . للعاملني ٥٢

 



 من سورة المعارج ١٨ -١: الثالث الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 وابــــــــــن ذكــــــــــوان  واألخــــــــــوانوشـــــــــعبة أماهلــــــــــا البصــــــــــري و  ورش قللهـــــــــا . أدراك ٣
 . خبلف عنه

 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . كذبت مثود ٤
فتح : وللسوسي وصالً وجهان. أماهلا البصري واألخوانو  ورش قللها ً". وقفا"فرتى القوم  ٧

 . الراء وإمالته
 . بصري وورش خبلف عنهوقللها ال األخوان أماهلا . صرعى ٧
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 ورش الــراء قلــلو . وهشــام واألخــوان البصــريأدغــم الــالم يف التــاء  . فهل ترى ٨

 . وأماهلا البصري واألخوان
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . وجاء ٩
 ". ومن ِقَبله"كسر القاف وفتح الباء النحويان  . ومن قـَْبـله ٩
 . لقاً ومحزة وقفاً ورش والسوسي مط اهلمزة أبدل . املؤتفكات ٩
 . أبدل اهلمزة ياء مفتوحة محزة وقفاً  . باخلاطئة ٩

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . أغىن –" وقفاً "طغا  ٢٨/ ١١
 ". أُْذنٌ "أسكن الذال نافع  . أُُذنٌ  ١٢

٣٨/ ١٦ /
٤٥/ ٤٠ 

ـــــــذ   –أقســـــــم مبـــــــا  –فهـــــــي يومئ
 األقاويل ألخذنا–لقول رسول

  .السوسي أدغمهن

ورش  اوقللهــــ األخـــوان اأماهلـــو ". ال خيفـــى"أبـــدل التـــاء يـــاء األخــــوان  . ال ختفى ١٨
 . خبلف عنه

وحلمـــــزة وقفـــــاً . اهلـــــاء واأللـــــف مـــــن بنيـــــة الكلمـــــة واملـــــد فيهـــــا متصـــــل . هآؤم ١٩
 .التسهيل مع املد والقصر

 . ثلث البدل ورش . اقرءوا ١٩
، وهــو أحــد "كتابيــِه ينِّ " إىل اهلــاء أســقط اهلمــزة ورش ونقــل حركتهــا  . كتابيْه إين ٢٠

 . الوجهني له، والوجه الثاين حتقيقها كالباقني
 ". سلطاَين خذوه –ماَيل هلك "أسقط اهلاء وصالً فيهما محزة  . سلطانيهْ  –ماليْه  ٢٩/ ٢٨

فيهــا لســائر القــراء غــري محــزة اإلدغــام والســكت وصــًال، وإثبــات اهلــاء  . ماليْه َهلك ٢٩
ش فيهــا وصــالً الســكت مــع التحقيــق يف كتابيــه إين، ولــه ولــور . وقفــاً 

 . اإلدغام لدى النقل يف كتابيه إين
تســهيل اهلمــزة مــا بينهــا : وحلمــزة وقفــاً ثالثــة أوجــه. ثلــث البــدل ورش . اخلاطئون ٣٧

 . وبني الواو، مث إبداهلا ياء مث إسقاطها مع ضم الطاء قبلها
مــــا "بــــة االبنــــان خبلــــف عــــن ابــــن ذكــــوان أبــــدل تــــاء اخلطــــاب يــــاء غي . ما تؤمنون ٤١

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و  اهلمزة أبدل". يؤمنون
". يذَّكَّرون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة االبنان خبلف عن ابن ذكوان  . تذكرون ٤٢

 . وشدد الذال غري حفص واألخوين
الد وصـًال، لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـ فيهـا النقـل . األقاويل ٤٤

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٥٠



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٦٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية سورة احلاقة . العظيم ٥٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َسال"أبدل اهلمزة ألفاً نافع والشامي  . َسَأل ١
 . ودوري الكسائيوأماهلا البصري  ورش قللها . للكافرين ٢
 . السوسي اأدغمه . املعارج تعرج ٤
 ". يعرج"أبدل التاء ياء الكسائي  . تعرج ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . نراه ٧
 ". يوَمئذ"فتح امليم نافع والكسائي  . يوِمئذ ١١
 . محزة وقفاً  اهلمزة أبدل . تؤويه ١٣

 . األخوان نأماهلو  البصريو ورش  نقلله . توىل –للشوى  –لظى  ١٧/ ١٦/ ١٥
 ". نـَزَّاعةٌ "رفعها غري حفص  . نـَزَّاعةً  ١٦
وقلـل األلـف البصـري وورش وأماهلــا . حقـق اهلمـزة وسـهلها وقفـاً محـزة . فأوعى ١٨

 . وهي �اية الثمن الثالث. األخوان

 من سورة نوح ٢٨ -١٩: ثمن الرابعال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .رقق الراء فيهن ورش ".معاً "غُري  -خلريُ ا ٢١/٢٨/٣٠
 .غلظ الالم ورش ".معا"صالتم  ٢٣/٣٤

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . ابتغى ٣١
 ". ألمانتهم"حذف األلف بعد النون املكي  . ألماناتم ٣٢
 ". بشهادتم"حذف األلف بعد الدال غري حفص  . بشهاداتم ٣٣
 . ما وعلى الالم اجلميعوقف على  . فمال ٣٦

 . السوسي ماأدغمه األجداث سراعاً  –أقسم برب ٤٣/ ٤٠
 "َنْصبٍ "فتح النون وأسكن الصاد غري حفص والشامي  . ُنُصبٍ  ٤٣
 . �اية سورة املعارج . يوعدون ٤٤

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦٥- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . الكسائيضم النون وصالً احلرميان والشامي و  . أِن اعبدوا ٣

 . خبلف عن الدوري البصري امأدغمه . اغفر يل –يغفر لكم  ٢٨/ ٤
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "مسمى  ٤
 . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً اهلمز  أبدل . يؤخر –ويؤخركم  ٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤

٧/ ٥/ ٤ /
١٩/ ١٦/ ١٤ 

 –ال ربقــــــــــ –ال يــــــــــؤخر لــــــــــو
 –خلقكــــــــــــــم –لتغفــــــــــــــر هلــــــــــــــم
 . جعل لكم -الشمس سراجاً 

 . السوسي أدغمهن

ولــــورش وقفــــاً علــــى ". دعــــائَي إال"فــــتح اليــــاء وصــــالً غــــري الكــــوفيني  . دعائْي إال ٦
 . دعائي تثليث البدل

 . الترقيق لورش فيهن . مدراراً  –إسراراً  –فراراً  ١١/ ٩/ ٦
 . أماهلا دوري الكسائي . ءاذاِ�ِم ٧
 "إَين أعلنت "فتح الياء وصالً مسا  . إْين أعلنت ٩
 ". َوُوْلده"ضم الواو الثانية وأسكن الالم الصاحبان واألخوان  . َوَوَلده ٢١
 ". ُوّداً "ضم الواو املدين  . َوّداً  ٢٣
وقرأهــا البصــري بفــتح الطــاء واليــاء وزاد ألفــاً بعــد . ثلــث البــدل ورش . َخِطْيئاِتِم ٢٥

 ". َخطَايَاُهم"ف اهلمزة والتاء وضم اهلاء الطاء وحذ
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٢٦
 ". بيْيت مؤمناً "أسكن الواو غري حفص وهشام  . بيَيت مؤمناً  ٢٨
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة نوح . تباراً  ٢٨
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-٣٦٦- 



 رة المزملمن سو  ١٩ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرءاناً  ١
٦/ ٥/ ٤/ ٣ /

٩/ ٨/ ٧ /
١١/ ١٠ /

١٤/ ١٣/ ١٢ 

 -"معـاً "وأنه كان  –وأنه تعاىل
 –وأ�م ظنوا -"معاً "وأنا ظننا 
وأنـا ال  –وأنا كنا –وأنا ملسنا 

وأنــا  -"معــاً "وأنــا منــا  –نــدري
 . ملا

 ". وإ�م –وإنا  –وإنه "مزة فيهن الثالثة وشعبة كسر اهل

٢٧/ ١٣/ ٣ /
٢٨ 

 –ارتضـــى  –اهلـــدى  –تعــاىل 
 . أحصى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٢/ ١١/ ٣ /
٢٥/ ١٧ 

طرائـــــــق  –مــــــا اختـــــــذ صـــــــاحبة 
ذكــــر  –نعجــــزه هربــــاً  –قِــــدداً 

 . ذلك كنا –جيعل له  –ربه 

 . السوسي أدغمهن

 . اهلا محزة وابن ذكوان خبلف عنهأم . فزادوهم ٦
، وحلمــزة الســكت خبلــف مــع تثليــث البــدل ورش مطلقــاً ا لــفيهــ النقــل . اآلن ٩

 . عن خالد وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 ". َنْسـُلْكه"أبدل الياء نوناً غري الكوفيني  . َيْسـُلْكه ١٧
 ". ا وإنَّه مل"كسر اهلمزة فيها نافع وشعبة  . وأنَّه ملا قام ١٩
 ". لَُبداً " ضم الالم هشام خبلف عنه  . لَِبداً  ١٩
 ". قَاَل إمنا"بناءمها على املاضي غري عاصم ومحزة  . ُقْل إمنا ٢٠
 ". رَيب أمداً "فتح الياء الثالثة  . رْيب أمداً  ٢٥
 ". لديُهم" يف احلالني محزة اهلاء ضم . لديِهم ٢٨
 . اجلن سورة �اية وهي . عدداً  ٢٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أُو انقص"ضم الواو غري عاصم ومحزة  . أِو انقص ٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٤
 "ِوطَاءً "كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألفاً بعدها البصري والشامي  . َوْطئاً  ٦
 . ودوري الكسائي وأماهلا البصري ورش قللها . النهارِ  ٧
 ". ربِّ "جر الباء ابن عامر وشعبة واألخوان  . ربُّ املشرق ٩
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . فعصى ١٦
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ١٩
 . اخلامس  الثمن �اية هي . سبيال ١٩

 من سورة المدثر ٥٦ -٢٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أدىن ٢٠
 ". ثـُْلثي"أسكن الالم هشام  . ثـُُلثي ٢٠
 ". ِ◌ وثـُُلِثهِ وِنْصِفه"جرمها نافع والبصري والشامي  . ووثـُُلَثهُ  وَوِنْصَفهُ  ٢٠

 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٠
 . ورش خبلف عنهالبصري و  اوقلله األخوان اأماهل . مرضى ٢٠
 .غلظ الالم ورش .الصالة ٢٠
 . السوسي اأدغمه . عند اهللا هو ٢٠
 . املزمل سورة  �اية وهي . رحيم ٢٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها . فأنذر ٢
 ". والرِّجز"كسر الراء اجلميع إال حفصاً  . والرُّجز ٥

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماهل ورش امقلله . النارِ  –الكافرين  ٣١/ ١٠
 وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و  ورش قللها . أدراك ٢٧

٢٩/ ٢٨ /
٣٧/ ٣١ /

٥٦/ ٤٦/ ٤٢ 

وال تذر لواحة  -سقر ال تبقي
 –للبشـر ملــن  -إال هـو ومــا –

 –نكـــــذب بيـــــوم  –ســـــلككم 
 . اهللا هو

 . السوسي أدغمهن
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-٣٦٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٣١
مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  لـورش فيهـا النقـل . إْذ أَْدبـَرَ  ٣٣

وزاد ألفـاً بعـد الـذال وحـذف مهـزة أدبـر وفـتح . قفـاً و  والسكتوالنقل 
 ". بَرإَذا دَ "الدال الصاحبان والشامي وشعبة والكسائي 

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماهل . التقوى -"وقفاً "إلحدى  ٥٦/ ٣٥
 . ذكوان ومحزة ابن امأماهل ". معاً "شاء  ٥٥/ ٣٧
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماهل . يؤتى –أتانا  ٥٢/ ٤٧

 . وأماهلا الكسائي وقفاً . "ُمْسـَتنَفَرةٌ "فتح الفاء الشامي ونافع  . ُمْسـَتنِفَرةٌ  ٥٠
 ". وما َتْذكرون"أبدل الياء تاء خطاب املدين  . وما َيْذُكرون ٥٦
 . السادس الثمن �ايةاملدثر، و  سورة �اية وهي . املغفرة ٥٦

 



 من سورة اإلنسان ١٨ -١: السابع الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

، والوجــــه "ألقســــم"ىل املكــــي خبلــــف عــــن البــــزي حــــذف األلــــف األو  . ال أقسم ١
 . الثاين له إثباتا كالباقني

وال أقســــــم  –ال أقســــــم بيــــــوم  ٣/ ٢/ ١
 . جنمع عظامه –بالنفس 

 . السوسي أدغمهن

 . كسر السني احلرميان والنحويان ". معاً "أحيَسب  ٣٦/ ٣
 . ش خبلف عنهوقللهن ور  األخوان أماهلن ". معاً "أوىل  –ألقى  –بلى  ٤/١٥/٣٤/٣٥

 ". بـََرق"فتح الراء املدين  . بَرِقَ  ٧
 . ا للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً مالنقل فيه . قرءانه -وقرءانه ١٨/ ١٧

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . قرأناه ١٨
 . وال يدغمها هشام ألنه يبدل التاء ياء. أدغمها األخوان . بل حتبون ٢٠

 ". يذرون –حيبون "أبدل التاء يف الفعلني ياء غيبة االبنان والبصري  . ذرونت –حتبون  ٢١/ ٢٠
 . أدغم النون يف الراء بال غنة اجلميع إال حفصاً فله السكت . راق سمن ٢٧
 . ال ترقيق لرائها لورش . الفراق ٢٨
 قـــــــــــــــــوالً واحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن دون  ورش قللهـــــــــــــــــاو . أماهلــــــــــــــــا األخـــــــــــــــــوان . صلى ٣١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . تغليظ المها

٣٤/ ٣٢/٣٣ /
٣٧/ ٣٥ /

٤٠/ ٣٩/ ٣٨ 

ـــــــــــوىل فـــــــــــأوىل  –يتمطـــــــــــى –وت
 –فســـــــــوى –متـــــــــىن  -"معـــــــــاً "

 . املوتى –األنثى

 . األخوان نالبصري وأماهلو  ورش نقلله

 . وقللها البصري وورش األخوانشعبة و  أماهلا . ُسدى ٣٦
 ". متىن"أبدل الياء تاء اجلميع إال حفصاً  . ميىن ٣٧
 . يامةالق سورة �اية وهي . املوتى ٤٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
١٢/ ١١/ ١ /

١٨ 
 –ولقـــاهم  –فوقـــاهم  –أتـــى 

 . تسمى –جزاهم 
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . السوسي ماأدغمه . يشرب با –الدهر مل  ٦/ ١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . للكافرين ٤
، ووقفــوا عليهــا مبــد "سالســالً "و�ــا نــافع وهشــام وشــعبة والكســائي ن . سالسالْ  ٤

" سالســـــَل وأغــــــالالً "وحـــــذف األلـــــف وصـــــالً ". سالســـــال"العـــــوض 
ـــــــاقون ـــــــل ومحـــــــزة . الب ـــــــف قنب ـــــــوين وحـــــــذف األل ووقـــــــف مـــــــن دون تن

وأثبــــــــت األلــــــــف وقفــــــــاً مــــــــن دون تنــــــــوين أبــــــــو عمــــــــرو ". سالســــــــلْ "
والبـــزي حفـــص ) وجهـــان(وأثبـــت أأللـــف وحـــذفها وقفـــاً ". سالســـال"

 ". سالسال –سالسل "وابن ذكوان 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز  أبدل . كأس ٥
، ووقفـوا عليهـا مبـد العــوض "قـواريراً "نو�ـا احلرميـان وشـعبة والكسـائي  . كانت قواريراْ  ١٥

ووقـف عليهــا ". قــواريرْ " ووقـف عليهــا حبـذف األلــف محـزة ". قـواريرا"
، وهلـــم "قـــواريرَا"ري والشـــامي وحفـــص بـــاأللف مـــن غـــري تنـــوين البصـــ

 . حذفها وصالً 
، ووقفوا عليهـا مبـد العـوض "قواريراً من "نو�ا نافع وشعبة والكسائي  . قواريراْ من فضة ١٦

". قــــواريرا"ووقــــف عليهــــا هشــــام بــــاأللف مــــن دون تنــــوين ". قــــواريرا"
، ووقفــوا حبــذف "قــواريَر مــن"والبــاقون حبــذف األلــف والتنــوين وصــالً 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". قواريرْ "لف وإسكان  الراء األ

 . �اية الثمن السابع . سلسبيالً  ١٨

 من سورة المرسالت ٥٠ -١٩: لثامنالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

أبــدل اهلمــزة األوىل السوســي وشــعبة يف احلــالني، وحلمــزة وقفــاً إبــدال  . لؤلؤاً  ١٩
هلا واواً مفتوحــة اهلمــزة األوىل واواً ســاكنة، ولــه يف الثانيــة وجهــان إبــدا

وهلشـــام . بعـــدها مـــد العـــوض، والثـــاين تســـهيلها بـــني اهلمـــزة واأللـــف
 . حتقيق األوىل والثانية كحفص

 ". عالِْيِهم"أسكن الياء وكسر اهلاء نافع ومحزة  . عالِيَـُهم ٢١
 ". ُخْضرٍ ""جر الراء املكي وشعبة والشيخان  . ُخْضرٌ  ٢١
 ". وإستربقٍ "شامي واألخوان جر القاف البصري وال . وإستربقٌ  ٢١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . سقاهم ٢١
 . أدغم النون يف النون السوسي . حنن نزلنا ٢٣
 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٣
 . ي خبلف عن الدوريالبصر  أدغمها . فاصرب حلكم ٢٤
 . ومحزة وقفاً  السوسي مطلقاً  اهلمزة أبدل . شئنا ٢٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٢٩
 . وثلث البدل ورش". يشاءون"أبدل التاء ياء الصاحبان والشامي  . تشاءون ٣٠
 . �اية سورة اإلنسان . أليماً  ٣١

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
جــه الثــاين لــه اإلظهــار، وإذا أدغمهــا السوســي وخــالد خبلــف عنــه والو  . فامللقيات ذكراً  ٥

 . أدغم فليس له إال املد املشبع، وليس له الروم
 ). وجهان(فخم الراء ورققه ورش  . ذكراً  ٥
 ". نُُذراً "حفص واألخوين البصري و ضم الذال غري  . نُْذراً  ٦
 ". ُوقِّتت"أبدل اهلمزة واواً أبو عمرو يف احلالني  . أُقِّتت ١١
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري ، و رشو  قللها . أدراك ١٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اجلميع) وجهان(أدغم القاف يف الكاف إدغاماً كامالً وناقصاً  . خنلقكم ٢٠
 . قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . قرار ٢١
ْرنا"شدد الدال نافع والكسائي  . فـََقَدْرنا ٢٣  ". فـََقدَّ

 –ؤذن هلــم يــ –ثــالث شــعب  ٤٨/ ٣٦/ ٣٠
 . قيل هلم

 . السوسي أدغمهن

 . رقق الراءين ورش . ِبشرر ٣٢
". ِمجـــاالتٌ "زاد ألفـــاً بعـــد الـــالم علـــى اجلمـــع غـــري حفـــص واألخـــوين  . ِمجَاَلتٌ  ٣٣

 . ووقف عليها باهلاء الكسائي والباقون بالتاء
 ". وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . وُعيون ٤١
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . يلق ٤٨
ة ور ة ســــ�ايـــ وهـــي. رش والسوســـي مطلقـــاً ومحــــزة وقفـــاً ة واواً و اهلمـــز  أبـــدل . يؤمنون ٥٠

 ن الثامن، و�اية اجلزء التاسع والعشرونلثمة ا�اياملرسالت، و 

//// 
 

 الجزء الثالثون



 من سورة النازعات  ٤٦ -١:الثمن األول 
 البيان الكلمة اآلية رقم

ْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . عمَّ  ١  ". عمّْ  –عمَّ
املالئكـــة صـــفاً  –الليـــل لباســـاً  ٣٨/ ١٠

 . أذن له –
 . السوسي أدغمهن

 ". َوفـُتِّحت"شدد التاء غري الكوفيني  . َوفُِتحت ١٩
 . واألخوان البصري أدغمها . فكانت سراباً  ٢٠
 ". لَبثني"حذف األلف محزة   .البثني ٢٣
 ". وغَساقاً "خفف السني مفتوحة غري حفص والشيخني  . وغسَّاقاً  ٢٥
اباً  ٣٥  ". وال ِكَذاباً "خفف الذال الكسائي  . وال ِكذَّ
 ". ربُّ السموات "رفع الباء مسا  . ربِّ السموات ٣٧
 ". الرمحنُ "رفع النون غري عاصم والشامي  . الرمحنِ  ٣٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . ءشا ٣٩
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 . النبأ سورة �اية وهي . تراباً  ٤٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
فالسـابقات  –والساحبات سبحاً  ٧/  ٣/٤

 الراجفة تتبعها-سبقاً 
 . السوسي أدغمهن

مــع  وأدخــل ألفــاً . أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة قــالون والبصــري . أءنا ١٠
 وسهل الثانية من دون إدخال ورش واملكي. التحقيق للثانية هشام

وســـهل الثانيـــة مـــن دون إدخـــال . أدخــل ألفـــاً وســـهل الثانيـــة البصـــري . أِءذا ١١
 ". إذا"وأسقط مهزة اإلستفهام نافع والشامي والكسائي . املكي

 ". نَاِخرة"زاد ألفاً بعد النون شعبة واألخوان  . خنَِرة ١١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". وقفاً "�ى  –ناداه  –أتاك  ٤٠/ ١٦/ ١٥
١٥/١٦/١٧ /
١٨/١٩/٢١ /
٢٢/٢٣/٢٤ /
٢٥/٢٦/٣٥ /
٣٧/٣٨/٣٩ /

٤٠/٤١ 

 -"وقفـــــــــاً "طـــــــــوًى  –موســـــــــى 
 –فتخشــــــــى  -"معــــــــاً "طغــــــــى 
 –فنــادى  –يســعى  –عصــى 
 –خيشــى  –األوىل  –األعلــى 
 -الـــــــــــدنيا -يــــــــــؤتى –ســــــــــعى 
 . ىاهلو  -"معاً "املأوى 

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

، وقللهــا ورش والبصــري وأماهلــا األخــوان "طــَوى"حــذف تنوينهــا مســا  . طًوى ١٦
 . إن وقفوا عليها

 ". تـَزَّكى" شدد الزاي احلرميان  . تـَزَكى ١٨
 –" معـــــــــاً "الكـــــــــربى  -فـــــــــأراه  ٣٤/٤٣/ ٢٠

 . ذكراها
 . البصري واألخوان نوأماهل ورش نقلله

أدخـــل ألفـــاً بـــني اهلمـــزتني وســـهل الثانيـــة قـــالون والبصـــري وهـــو أحـــد  . ءأنتم ٢٧
وسـهل اهلمـزة . وجهي هشام، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيـق

الثانيـة مـن دون إدخـال املكـي وورش وهـو أحـد الـوجهني لــه، والوجـه 
 . الثاين لـه إبداهلا

٢٧/٢٨/٢٩ /
٣٠/٣١/٣٢ /

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماهلضــــــحاها  -هافســــــوا –بناهــــــا 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٤٤/ ٤٢ /
٤٦/ ٤٥ 

 –أرســاها  –مرعاهــا  -"معــاً "
 –منتهاهـــــــــــــــــــــا  –مرســـــــــــــــــــــاها 

 . خيشاها
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه كسائيال أماهلا . دحاها ٣٠
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءت ٣٤
، وقلــل األلــف ورش  محـزةأدغـم نــون التنـوين يف اليــاء بــال غنـة خلــٌف عــن  ملن يرى ٣٦

 .واألخوان البصري  وأماهلا
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهما اهلمز  أبدل ". معاً "املأوى  ٤١/ ٣٩

 . أماهلا محزة . خاف ٤٠
 ". فيمْ  –فيمْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . فيمَ  ٤٣
 . األولو�اية الثمن . النازعات سورة �اية وهي . ضحاها ٤٦

 



 من سورة التكوير ٢٩ -١: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥/ ٣/ ٢/ ١ /
٩/ ٨/ ٧/ ٦ /

١٠ 

يزكـــــــــــــى  –األعمـــــــــــــى –تـــــــــــــوىل
 –تصـــــدى –اســـــتغىن -"معـــــاً "

 . تلهى –خيشى –يسعى

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

١٢/ ٨/ ٢ /
٣٣/ ٢٢ 

شـــــــــــاء  –جـــــــــــاءك  –جـــــــــــاءه 
 . جاءت -"معاً "

 . ذكوان ومحزة ابن نأماهل

 ". فتنَفُعه"رفعها غري عاصم  . فَتنَفَعه ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . الذكرى ٤
وقللهـــــا ورش والبصـــــري وأماهلـــــا ". تصَّـــــدى"شـــــدد الصـــــاد احلرميـــــان  . تصدى ٦

 .األخوان
لبــزي مــع تشــديد وأشــبع املــد فيهــا ا". تلهــى وعنــهُ "وصــل اهلــاء املكــي  . عنه تلهى ١٠

 ". تَّلهى وعنُه "التاء بعدها 
. أســـقط إحــــدى اهلمــــزتني قــــالون والبــــزي والبصــــري مــــع القصــــر والتوســــط . شاَء أنشره ٢٢

 ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". طعامه ِإنا"كسر اهلمزة غري الكوفيني  . طعامه أنا ٢٥
 . سوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ال اهلمزة أبدل . شأنٌ  ٣٧
 . عبس سورة �اية . الكفرة الفجرة ٤٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُسِجرت"خفف اجليم مكسورة الصاحبان  . ُسجِّرت ٦

١٥/ ٨/ ٧ /
٢٤/ ١٩ 

املــــــــوءودة  –النفــــــــوس زوجــــــــت
 –اقســــــــم بـــــــــاخلنس –ســــــــئلت

 . الغيب بظنني –لقول رسول

 . السوسي أدغمهن

 . ال لني فيها لورش، وله تثليث البدل . املوءودة ٨
 )وجهان( واواً وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة بينها وبني الياء وإبداهلا  . سئلت ٨
 ". ُنشِّرت"شدد الشني الصاحبان واألخوان  . ُنِشرت ١٠
 ". ُسِعرت"خفف العني الصاحبان وهشام وشعبة واألخوان  . ُسعِّرت ١٢
 . أماهلا دوري الكسائي . ارِ اجلو  ١٦
وقللهمــا . أمــال الــراء واهلمــزة شــعبة واألخــوان وابــن ذكــوان خبلــف عنــه . رءاه ٢٣

 . وأمال اهلمزة فقط البصري. ورش مع تثليث البدل
 ". بظنني"أبدل الضاد ظاء الصاحبان والكسائي  . بضنني ٢٤
 . ثاينو�اية الثمن ال. التكوير سورة �اية وهي . العاملني ٢٩

 



 من سورة المطففين ٣٦ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . فسواك ٧
 ". فعدَّلك"شدد الدال غري الكوفيني  . فـََعَدلك ٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٨
 . السوسي اأدغمه . ركبك كال ٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . هشام واألخوان أدغمها . تكذبونبل  ٩
 .غلظ الالم ورش .يصلو�ا ١٥

 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوان وشعبة أماهلا البصريو  ورش قللها ". معاً "أدراك  ١٨/ ١٧
 ". يوُم ال متلك"رفع امليم الصاحبان  . يوَم ال متلك ١٩
 . اإلنفطار سورة �اية وهي . يومئذ هللا ١٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢
وأدغــم الــراء يف الـــالم . أماهلــا البصــري ودوري الكســـائيو  ورش قللهــا . كتاب الفجاِر لفي ٧

 . السوسي
وابــن ذكــوان خبلــف  واألخــوان وشــعبة ا البصــريمــأماهلو  ورش امــقلله ". معاً "أدراك  ١٩/ ٨

 . عنه
 –تعـــــــرف يف  – يكـــــــذب بـــــــه ٢٨/ ٢٤/ ١٢

 . يشرب با
 . السوسي أدغمهن

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . تتلى ١٣
وأمـال الـراء . أدغم الالم يف الراء اجلميع إال حفصاً فله السكت فيها . ران سبل ١٤

 . شعبة واألخوان
 الالم السوسيوأدغم الراء يف . قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . كتاب األبراِر لفي ١٨
 ". َخاَمتُهُ "فتح اخلاء وقدم األلف وأخر التاء الكسائي  . ِخَتاُمهُ  ٢٦
 وضـمهما األخـوان". أهلِهِم انقلبـوا"البصري  وصالً اهلاء وامليم  كسر . أهلهم انقلبوا ٣١

 ". أهلُهُم انقلبوا"
 ". فاكهني"زاد ألفاً بعد الفاء غري حفص  . فكهني ٣١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش للهاق . من الكفارِ  ٣٤
 . هشام واألخوان أدغمها . هل ثوب ٣٦
 . و�اية الثمن الثالث. املطففني �اية سورة وهي . يفعلون ٣٦

 



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٧٦- 



 من سورة الطارق ١٧ -١: ن الرابعالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

إىل ربـك كـدحاً  –إنك كادح  ٢٣/ ١٦/ ٦
 . أعلم مبا –سم بالشفق أق –

 . السوسي أدغمهن

 والكســـــائياالبنـــــان نـــــافع و ضـــــم اليـــــاء وفـــــتح والصـــــاد وشـــــدد الـــــالم  . َيْصَلى ١٢
وغلــظ الــالم ورش وفــتح األلـــف، ولــه ترقيــق الــالم وتقليـــل ". ُيَصــلَّى"

 . وأماهلا األخوان. األلف وجه ثان
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . بلى ١٥
 ". لرتكَنب "فتح الباء ابن كثري واألخوان  . تَـرَْكُنبَّ لَ  ١٩
وضـــمهما ". علـــيِهِم القـــرءان"البصـــري  وصـــالً اهلـــاء واملـــيم  كســـر . عليِهُم القرءان ٢١

ونقــل حركــة مهــزة القــرَءان إىل الــراء املكــي ". علــيُهُم القــرءان" األخــوان
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

  .اإلنشقاق �اية سورة وهي . ممنون ٢٥

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٥

الودود  –إنه هو –املومنات مث ١٥/ ١٣/ ١٠
 . ذو العرش

 . السوسي أدغمهن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ١٤
 ". اليدِ "جر الدال الشيخان  . اليدُ  ١٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أتاك ١٧
 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرءان ٢١
 . الربوج اية سورةي �هو ". حمفوظٌ "رفع الظاء املدين  . حمفوظٍ  ٢٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وان خبلف عنهوابن ذك واألخوانوشعبة أماهلا البصري و  ورش قللها . أدراك ٢
ا"خفف امليم مفتوحة احلرميان والنحويان  . ملَّا ٤

َ
 ". مل

 "ِممّْ  -ِممَّهْ "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . ِممَّ  ٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". وقفاً "تبلى  ٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١٧
 . و�اية الثمن الرابع. الطارق �اية سورة وهي . رويداً  ١٧

 



 من سورة الفجر ٣٠ -١: من الخامسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤/ ٣/ ٢/ ١ /
٧/ ٦/ ٥ /

١١/ ١٠ /
١٤/ ١٣ /
١٦/ ١٥ /

١٩/ ١٨/ ١٧ 

 –فهـــــــدى –فســـــــوى –األعلـــــــى
 –تنســــــــــى –أحــــــــــوى –املرعــــــــــى
 –األشــــــــقى –خيشــــــــى –خيفــــــــى

 –الـدنيا –لىفصـ –تزكى –حيىي
 موسى –األوىل –أبقى

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

رَ  ٣  ". َقَدرَ "خفف الدال الكسائي  . َقدَّ
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٧

 . البصري واألخوان نوأماهل ورش نقلله الكربى –الذكرى  –لليسرى ١٢/ ٩/ ٨
وأبـدل التـاء يــاء غيبـة البصــري . ألخــوانأدغـم الـالم يف التــاء هشـام وا . بل تؤثرون ١٦

 . وأبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ". يؤثرون"
التغلــيظ مــع فــتح الــذات، : غلــظ الــالم ورش وصــالً ولــه وقفــاً وجهــان . يصلى النار ١٢

 وأماهلا األخوان. والرتقيق مع تقليل الذات
 . األعلى �اية سورة وهي . موسى ١٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . توىل –تسقى  –أتاك  ٢٣/ ٥/ ١

وغلــظ الــالم مــع فــتح األلــف، ". ُتْصــَلى"ضــم التــاء البصــري وشــعبة  . َتْصَلى ناراً  ٤
 . وأماهلا األخوان. ورش) وجهان(ورقق الالم مع تقليل األلف 

 . اهلمزة واأللف هشام، وأمال الياء وقفاً الكسائي أمال . ءانية ٥
 وأبـــدل التـــاء يـــاء مضـــمومة الصـــاحبان ". ال ُتْســـمع"ضـــم التـــاء نـــافع  . ال َتْسَمع ١١

 ". ال ُيسمع"
 ". الغيةٌ "رفعها الثالثة  . الغيةً  ١١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٢٢
وأبــدل الصــاد ســيناً هشــام . عــن خــالدأشــم الصــاد زايــاً محــزة خبلــف  . مبصيطر ٢٢

 . والباقون بالصاد وهو الوجه الثاين خلالد". مبسيطر"
 . الغاشية �اية سورة وهي . حسابم ٢٦

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". والِوْتر"كسر الواو الشيخان  . والَوْترِ  ٣
يسـري "ري ويف احلـالني املكـي أثبت الياء بعد الراء وصالً نافع والبصـ . يسرِ  ٤

 ". هل
١٥/ ٦/ ٥ /

١٦ 
 –كيــــــف فعــــــل   –ذلــــــك قســــــم 

 "معا"فيقول ريب  –فعل ربك 
 . السوسي أدغمهن

 . ال ترقيق يف الراء لورش . إرم ٧
أثبت الياء يف احلالني البـزي، ويف الوصـل ورش، ولقنبـل وقفـاً وجهـان  . بالوادِ  ٩

 ". بالوادي وفرعون"إثباتا وحذفها 
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٣
 . فخم راءها اجلميع . لباملرصاد ١٤

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل ". معاً "ابتاله  ١٦/ ١٥
وأثبــت ". رَيب أهــانن –رَيب أكــرمن "فــتح يــاء اإلضــافة فيهمــا الثالثــة  . ريب أهاننِ  –ريب أكرمِن  ١٦/  ١٥

 احلالني، ويف الوصل نافع، وللبصري وصالً الياءين الزائدتني البزي يف
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- ٣٧٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أهانين كال –أكرمين وأما "وجهان حذفها وأثباتا 

 ". فقدَّر"شدد الدال الشامي  . فـََقَدرَ  ١٦
 –يكرمــون "أبـدل تـاء اخلطــاب يـاء غيبـة يف األفعــال الثالثـة البصـري  . حتبون –تأكلون  –تكرمون  ٢٠/ ١٩/ ١٧

 ". حيبون –يأكلون 
ــــون"حــــذف األلــــف وضــــم احلــــاء احلرميــــان والشــــامي  . آضُّونحت ١٨ وأبــــدل تــــاء ". َحتُضُّ

 "َحيُضُّون"اخلطاب ياء غيبة وضم احلاء وحذف األلف البصري 
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٢٢
 . أشم كسرة اجليم ضمة هشام والكسائي . وجيء ٢٣
 . عنهورش خبلف و  ا الدوريوقلله األخوان اأماهل . أىن ٢٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . الذكرى ٢٣

 "وال يوَثقُ  –ال يعذَُّب "فتح الذال والثاء الكسائي  . وال يوِثقُ  –ال يعذُِّب  ٢٦/ ٢٥
 . و�اية الثمن اخلامس. الفجر �اية سورة وهي . جنيت ٣٠

 



 من سورة الضحى ١١ -١: من السادسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي اأدغمه . ال أقسم بذا ١
 . كسر السني احلرميان والنحويان ". معاً "أحيَسب  ٧/ ٥

 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و  ورش قللها . أدراك ١٢
١٣/ ١٢ /
١٥/ ١٤ /
١٧/ ١٦ /
١٩/ ١٨ 

مســــغبة  –رقبــــة  -"معــــاً "العقبــــة 
 –ملرمحـــة با –مرتبـــة  –مقربـــة  –

 مؤصدة -املشئمة –امليمنة 

 . أماهلن الكسائي وقفاً 

وفــتح اهلمــزة واملــيم وحــذف األلــف " رقبــة"ونصــب " فــك"فــتح كــاف  . فكُّ َرقبٍة أو إطعامٌ  ١٣
 ". فكَّ رقبًة أو أَْطَعمَ "املكي والنحويان " إطعام"والتنوين يف 

 . ةيف احلالني محز  اهلاء ضم . عليِهم ٢٠
وحلمـزة ". موصـدة"بدل اهلمزة واواً يف احلـالني غـري حفـص والبصـري أ . مؤصدة ٢٠

وهـــي �ايـــة . وأماهلـــا الكســـائي وقفـــاً . حتقيقهـــا وصـــًال، وإبـــداهلا وقفـــاً 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . سورة البلد

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
٥/ ٤/ ٣/ ١ /

٩/ ٨/ ٧ /
١١/ ١٠ /
١٣/ ١٢ /
١٥/ ١٤ 

 –جالهـــــــــــــــــــا  –وضـــــــــــــــــــحاها 
 –ســواها  –بناهــا  –يغشــاها 
 –دســـاها  –زكاهـــا  –تقواهـــا 
سـقياها  –أشـقاها  –بطغوها 

 عقباها –فسواها  –

 . وأماهلن األخوان. البصري وورش خبلف عنه" ها"قلل ما قبل 

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله كسائيال أماهلا . طحاها –تالها  ٦/ ٢
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٣
 . أماهلا محزة . خاب ١٠
 . واألخوان يشامالو  البصري أدغمها . كذبت مثود ١١
 . السوسي اأدغمه . فقال هلم ١٣
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٤
 ". فال خياف"أبدل الواو فاء نافع والشامي  . وال خياف ١٥
 . الشمس �اية سورة وهي . عقباها ١٥

 



 البيان الكلمة م اآليةرق
٤/ ٣/ ٢/ ١ /
٩/ ٨/ ٦/ ٥ /

١١/١٢/١٣ /
١٤/١٥/١٦ /

١٨/ ١٧ /
٢١/ ٢٠/ ١٩ 

 –األنثــــى  –جتلــــى  –يغشــــى 
باحلســــــىن  –واتقــــــى  –لشــــــىت 

 –تـــــردى  –اســـــتغىن  -"معـــــاً "
 –تلظـــى  –األوىل  –للهـــدى 
 -األتقــى  –تــوىل  –األشــقى 

 –األعلــــى  –جتــــزى  –يتزكـــى 
 يرضى

 . هلن األخوانقللهن ورش والبصري وأما

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٢
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 البيان الكلمة م اآليةرق
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . من أعطى ٥

 . ا البصري واألخوانموأماهل ورش امقلله . للعسرى –لليسرى  ١٠/ ٧
 . السوسي اأدغمه . وكذب باحلسىن ٩
 ". ناراً تَّلظى"شدد التاء وصالً البزي  . ناراً تَلظى ١٢
تغلــيظ المهــا مــع الفــتح، وترقيقهــا : ولــورش وجهــان. ناألخــوا أماهلــا . يصالها ١٥

 . مع التقليل
 . الليل �اية سورة وهي . يرضى ٢١

 
 

كرب ابن كثري ما بني السورتني ابتداًء من ما بني الليل والضحى وانتهاًء مبا بني الفلق 
 . ى وانتهاء بآخر الناسوالناس، أو ابتداء من آخر الضح

ويصح للقارئ ما بني السورتني مع التكبري والبسملة فيها سبعة أوجه جـائزة، ووجـه غـري 
 : جائز

 : األوجه الجائزة
 . وصل آخر السورة بالتكبري والبسملة وأول السورة -١
 . وصل آخر السورة بالتكبري وقطعهما عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة -٢
 . ة بالتكبري وقطعهما عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورةوصل آخر السور  -٣
قطـــع آخـــر الســـورة عـــن التكبـــري وقطـــع التكبـــري عـــن البســـملة وقطـــع البســـملة عـــن أول  -٤

 . السورة
قطــــع آخــــر الســــورة عــــن التكبــــري وقطــــع التكبــــري عــــن البســــملة، ووصــــل البســــملة بــــأول  -٥

 . السورة
 . بالبسملة بأول السورةقطع آخر السورة عن التكبري، ووصل التكبري  -٦
 . قطع آخر السورة عن التكبري، ووصل التكبري بالبسملة، وقطعها عن أول السورة -٧

 . وصل آخر السورة بالتكبري والبسملة، مث قطعها عن أول السورة: الوجه الغير جائز
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٥/ ٤/ ٣/ ١ /

٨/ ٧/ ٦ 
 – األوىل –قلــــى  –الضــــحى 
 –فهــدى  –فــآوى  –فرتضـى 

 . فأغىن

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

 . قللها ورش والبصري وأماهلا الكسائي . سجى ٢
 . و�اية الثمن السادس. الضحى �اية سورة وهي . فحدث ١١

 



 من سورة العاديات ١١ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . رقق راءها ورش . ذكرك -ركوز  ٤/ ٢
 . الشرح �اية سورة وهي . فارغب ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وســكت عليهــا خلــف . وصــل املــيم بــواو احلرميــان خبلــف عــن قــالون . فلهم أجر ٦

 . خبلف عنه
 . رقق الراء ورش . غري ٦
 . التني �اية سورة وهي . احلاكمني ٨

 





 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقف عليها هشام ومحزة بإبدال اهلمزة ألفاً  ". معاً "اقرأ  ٣/ ١

 . السوسي اهخفاأ . علم بالقلم ٤
٩/ ٨/ ٦/٧ /

١١/ ١٠ /
١٣/ ١٢ 

الرجعـــى  –اســـتغىن  –ليطغـــى 
اهلـــــدى  –صـــــلى  –ينهـــــى  –
 . توىل –بالتقوى  –

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

وأماهلمـــا شـــعبة واألخـــوان . قلـــل الـــراء واهلمـــزة مـــع تثليـــث البـــدل ورش . أن رءاه ٧
وحـذف األلـف . وأمال اهلمـزة فقـط البصـري. وابن ذكوان خبلف عنه

 "أن رَأه"قنبل خبلف عنه 
وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية فيهن نافع ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثان ". كله"أرأيت  ١٣/ ١١/ ٩

 ". أريت"الكسائي 
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يرى ١٤

 . اماهلن الكسائي وقفاً  . الزبانية –كاذبة   –ناصية  ١٨/ ١٦/ ١٥
 . وأبدل محزة اهلمزة ياء مفتوحة وقفاً . أماهلا الكسائي وقفاً  . خاطئة ١٦
 . العلق �اية سورة وهي . واقرتب ١٩

 



 بيانال الكلمة رقم اآلية
 . وصل اهلاء املكي . أنزلناه يف ١
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و  ورش قللها . أدراك ٢
 . السوسي اأدغمه . القدر ليلة ٣
 ". شهر تَّنزل"شدد التاء وصالً البزي  . شهٍر تنزل ٤
 ". مطِلع"وكسرها الكسائي . غلظ الالم ورش . مطَلع ٥
 . القدر �اية سورة وهي  .الفجر ٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السوسي ماأدغمه الربية جزاؤهم–الفجر مل يكن ٨/ ١



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٨٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلن الكسائي وقفاً  . القيمة –قيمة  –"معاً "البينة  /٥/ ٤/ ٣/ ١

 . أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه . مطهرة ٢
 . ن ومحزةذكوا ابن أماهلا . جاءتم ٤
 .غلظ الالم ورش .الصالة ٥
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . يف نارِ  ٦

خفـــف اليــــاء وزاد مهـــزة مفتوحــــة بعــــدها مـــع املــــد املتصـــل نــــافع وابــــن  ". معاً "الربية  ٧/ ٦
 . وأماهلما الكسائي وقفاً ". الربيَئة"ذكوان 

 . البينة �اية سورة وهي . خشي ربه ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أوحى ٥
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . َيْصُدرُ  ٦

 . أدغمها من دون غنة خلف . ومن يعمل –فمن يعمل  ٨/ ٧
 ". يرهْ "أسكن اهلاء فيهما هشام يف احلالني  ". معاً "يرُه  ٨/ ٧

 . الزلزلة �اية سورة يوه . شراً يرهُ  ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السوسي ماأدغمه اخلري لشديد –العاديات ضبحاً  ٨/ ١

 . وخالد خبلف عنه مع املد املشبع له السوسي اأدغمه . فاملغريات صبحاً  ٣
 . و�اية الثمن السابع. العاديات �اية سورة وهي . خلبري ١١

 
 



 من سورة الناس ٦ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ". كله"القارعة  ٣/ ٢/ ١

وشــعبة وابــن ذكــوان خبلــف  ا البصــري واألخــوانمــأماهلو  ورش امــقلله ". معاً "أدراك  ١٠/ ٣
 . عنه

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ٧
 . أماهلن الكسائي وقفاً  . حامية –هاوية  –راضية  ١١/ ٩/ ٧

 . السوسي اأدغمه . فأمه هاوية ٩
 ". ماهَي نارٌ "أسقط هاء السكت وصالً محزة  . ماهيهْ  ١٠
 . القارعة �اية سورة وهي . حامية ١١

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ش خبلف عنهور  اوقلله األخوان اأماهل . أهلاكم ١
 ". لتـَُرونَّ "ضم التاء الشامي والكسائي  . َلَتَ◌َرُونَّ  ٦
 . التكاثر �اية سورة وهي . عن النعيم ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
لـورش مطلقـاً، وحلمـزة السـكت خبلـف عـن خـالد وصـًال،  فيهـا النقـل . اإلنسان ٢

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . العصر �اية سورة وهي . بالصرب ٣

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
موقـدة  -"معـاً "احلطمـة  –ملزة  ٩/ ١/٤/٥/٦

 . ممدة –
 . أماهلن الكسائي وقفاً 

 ". َمجَّعَ "شدد امليم ابن عامر واألخوان  . َمجَعَ  ٢
 . كسر السني احلرميان والنحويان . حيَسب ٣



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٨٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 وشــــــــــعبة وابــــــــــن ذكــــــــــوان  اهلــــــــــا البصــــــــــري واألخـــــــــوانأمو  ورش قللهـــــــــا . أدراك ٥

 . خبلف عنه
 . أدغمها السوسي . تطلع على ٧
ووقــف عليهــا محــزة بإســقاط . فيهــا النقــل للهمــزة األوىل لــورش مطلقــاً  . األفئدة ٧

اهلمــزة الثانيــة ونقــل حركتهــا إىل الفــاء مــع النقــل والســكت يف اهلمــزة 
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . األوىل

". موصـــــدة"أبـــــدل اهلمـــــزة واواً وصـــــالً ووقفـــــاً غـــــري حفـــــص والبصـــــري  . ةمؤصد ٨
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . وحلمزة حتقيقها وصالً وإبداهلا وقفاً 

 ". ُعُمدٍ "ضم العني وامليم شعبة والشيخان  . َعَمدٍ  ٩
 . اهلمزة �اية سورة وهي . ممددة ٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمهما السوسي . فعل ربك –ف فعل كي ١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٣
 . رقق الراء ورش . طرياً  ٣
ـــــــة . رش والسوســـــــي مطلقـــــــاً ومحـــــــزة وقفـــــــاً ة و اهلمـــــــز  أبـــــــدل . مأكول ٥  وهـــــــي �اي

 . سورة الفيل

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وحـــــذف اليـــــاء بعـــــد اهلمـــــزة يف إليـــــالف . فيهمـــــا ورشثلـــــث البـــــدل  . إيالفهم –إليالف  ٢/ ١

 ". لِئالف"الشامي 
 . أدغمها السوسي . الصيف فليعبدوا ٣
 . قريش �اية سورة وهي . خوف ٤



 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
وأســـقطها . ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة نـــافع، ولـــورش إبـــداهلا ألفـــاً وجـــه ثـــان . أرأيت ١

 . الكسائي
 . أدغمها السوسي . بيوم يكذب ١
 . غلظ الالم ورش . صالتم ٥
 . ثلث البدل ورش . يرآءون ٦
 . املاعون �اية سورة وهي . املاعون ٧

 


 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة ياء مفتوحة محزة وقفاً  . شانئك ٣
خبلـف عـن خـالد وصـًال،  ، وحلمـزة السـكتمطلقـاً  لـورش فيهـا النقـل . األبرت ٣

 . وهي �اية سورة الكوثر. والنقل والسكت وقفاً 

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش . الكافرون ١

 . أمال األلف فيهن هشام . عابد –" معا"عابدون  ٥/ ٤/ ٣
". وْيل ديـن"ان أسكن الياء قنبل والبصري وابن ذكوان وشعبة واألخو  . وَيل دين ٦

. وفتحهــــا وأســــكنها البــــزي وجهــــان. وفتحهــــا حفــــص ونــــافع وهشــــام
 . وهي �اية سورة الكافرون

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١
 . وصل اهلاء ابن كثري . واستغفره إنه ٣
 . النصر �اية سورة وهي . تواباً  ٣

 



 القراءات السبعأصول وكلمات غيث النفع في  قطر من

 
 

-٣٨٨- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أيب ْهلب"أسكن اهلاء ابن كثري  . أيب َهلَب ١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماهل . أغىن ٢
تغلـيظ الـالم مـع : ولـورش فيهـا وجهـان وصـالً ووقفـاً . األخـوان أماهلن . سيصلى ٣

 . الفتح، وترقيق الالم مع التقليل
 . وأماهلا الكسائي وقفاً ". محَّالةُ " عاصم رفع التاء غري . محَّالةَ  ٤
 . املسد �اية سورة وهي . مسد ٥



 البيان الكلمة رقم اآلية
، ولــه يف "ُكْفَئــاً "وأســكن الفــاء محــزة ". ُكُفــؤاً "مهــز الــواو غــري حفــص  . ُكُفواً  ٤

، مث إســقاطها ونقــل "كْفــَوا"إبــدال اهلمــزة واواً : الوقــف عليهــا وجهــان
 ". ُكَفا"ركتها إىل الفاء ح

حلمـزة و خبلف عنـه، وصالً  فلخل، والسكت مطلقاً  لورش فيها النقل . كفواً أحد ٤
وهـي �ايـة سـورة . النقل والتحقيق، وخللف السكت وجه ثالث وقفاً 

 . اإلخالص

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 –غاســــــــــٍق إذ  –قــــــــــْل أعــــــــــوذ  ٥/ ٣/ ١

 . حاسٍد إذا
، خبلـف عنـهوصـالً  فلـخلحلمـزة السـكت ، مطلقـاً  لـورش نفيه نقلال
 . النقل والتحقيق، وخللف السكت وجه ثالث وقفاً حلمزة و 

 . الفلق �اية سورة وهي . حسد ٥

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وال إمالة يف اخلناس. أماهلن الدوري ". كلها "الناِس  ٦/ ١/٢/٣/٥

 و�اية اجلزء الثالثون. و�اية الثمن الثامن. الناس �اية سورة وهي . نة الناسمن اجلِ  ٦

//// 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨٩- 

 
 مت حبمد اهللا وتوفيقه كتاب قطر من غيث النفع يف القراءات السبع 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
 . والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 



 القراءات السبعأصول وكلمات  قطر من غيث النفع في

 
 

-٣٩٠- 
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